#11903 ทัวรญี่ปุน โตเกียว 4 วัน 3 คืน หมูบานอิยาชิโนซาโตะ
ชมทุงลาเวนเดอรโออิชิปารค บิน XJ

ทัวรญี่ปุน โตเกียว วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 พิพิธภัณฑแผนดินไหว หมูบานอิ
ยาชิโนะซาโตะ อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวรดิสนียแลนด วัดนาริตะ

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง - ทา อากาศยานนาริตะ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟา คํา
รณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกายทรี - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

ภูเขาไฟฟูจ ิ - ศาลเจา โคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM
- สวนโออิชิพารค - ทุงดอกลาเวนเดอร - หมูบา นโบราณ อิยาชิโนะซาโตะ









โรงแรม



FUJI SAN
GARDEN
HOTEL หรือ
เทียบเทา



TOYOKO
INN HOTEL
NARITA
หรือเทียบเทา

3

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม







TOYOKO
INN HOTEL
NARITA
หรือเทียบเทา

4

วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทา อากาศยานนาริตะ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62

฿14,889

฿18,999

฿18,999

฿6,000

19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62

฿14,889

฿14,889

฿14,889

฿6,000

25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62

฿14,889

฿14,889

฿14,889

฿6,000

27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62

฿16,889

฿16,889

฿16,889

฿6,000

10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62

฿16,889

฿16,889

฿16,889

฿6,000

22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62

฿14,889

฿14,889

฿14,889

฿6,000

29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62

฿14,889

฿14,889

฿14,889

฿6,000

6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62

฿14,889

฿14,889

฿14,889

฿6,000

19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62

฿14,889

฿14,889

฿14,889

฿6,000

20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62

฿14,889

฿14,889

฿14,889

฿6,000

21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62

฿14,889

฿14,889

฿14,889

฿6,000

26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62

฿14,889

฿14,889

฿14,889

฿6,000

27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62

฿14,889

฿14,889

฿14,889

฿6,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาตินาริ
ตะ - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ
หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกายทรี - บุฟเฟตปูยักษ - ออน
เซน
เชา
02.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชัน
้ 3
เคาน เตอรเช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขัน
้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน าทัวรใหคําแนะนํ าเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง
ขอควรทราบ: ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื น จะมีโทษปรับ
และจับ ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับดุลพินิจของเจาหน าที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง
04.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ
602 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง **
บาย
13.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริต ะ ประเทศญี่ปุน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่ โมง)
หลังผานขัน
้ ตอนการตรวจหนั งสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นํ าทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นวัดที่มีความศักดิส
์ ิทธิ ์ และไดรับ
ความเคารพนั บถือมากที่สุดแหงหนึ่ งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําศักดิส
์ ิทธิ ์ ซึ่งมักจะมีผูคนมาก
ราบไหวขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทัง้ ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต งั ้ ของโคมไฟยักษท่ม
ี ีขนาดใหญท่ส
ี ุดในโลก ซึ่ง
แขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัด ที่มีช่ อ
ื วา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูต ัววิหารที่ประดิษฐาน
เจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ อ
ื วา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็ นที่ต งั ้ ของรานคา ขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ
มากมาย
อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ที่ริมแมนํ้าสุมิดะ โต
เกียวสกายทรี
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอน
ั้
พักที่ FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา
จากนั ้ น อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแร ออนเซ็นธรรมชาติ



เชา

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



บาย

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้ อยูท่เี มืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเนื่ องจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะนั่ นเอง เป็ นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดนี้ ท่ค
ี นนิ ยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูฟาคํารณ
ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็ น
สัญลักษณของวัด

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ
เป็ นถนนคนเดิน อยูต ิดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ม
ี ีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ ปี จะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยางไมขาดสาย

โตเกียวสกายทรี
เป็ นหอที่เพิ่งสรางขึน
้ มาใหมและยังเป็ นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตัง้ อยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็ น
แหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ รวมทัง้ มีอควอเรียมอยูในนั ้ น



คํ่า

บุฟเฟตปูยักษ
เมนูพิเศษวาไรตีบ
้ ุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอ่ม
ิ อรอยกันแบบ
ไมอน
ั้

ออนเซน
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ขอควรทราบ: ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื น จะมีโทษปรับ
และจับ ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับดุลพินิจของเจาหน าที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว /
EARTHQUAKE MUSEUM - สวนโออิชิพารค - ทุงดอก
ลาเวนเดอร - หมูบานโบราณ อิยาชิโนะซาโตะ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ภูเขาที่มีช่ อ
ื เสียงและเป็ นที่รูจักไปทัว่ โลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได
มอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็ นสัญลักษณหนึ่ งของประเทศญี่ปุน ทัง้ ยังเป็ นจุดมุงหมายของนั กทองเที่ยวตางชาติท่ม
ี า
เยือนประเทศญี่ปุนในตลอดทุกฤดูกาล
นํ าทานเดินทางขึน
้ สู ภูเขาไฟฟูจิ ชัน
้ ที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์ มขน
ึ้ ในกรณี ท่อ
ี ากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึน
้ ปิ ด โดย
เจาหน าที่ ที่ดูแลทางขึน
้ จะเป็ นผูพิจารณาและตัดสินใจเทานั ้ น กรณี ท่ไี มสามารถขึน
้ ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการชดเชยเงิน
คืนไมวากรณี ใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายทัง้ หมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว) ทุกทานจะไดพบกับความ
สวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ ์ เย็นสบาย อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความ
ประทับใจเก็บไวต ามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็ นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได
อีกดวย ยังเป็ นที่ต งั ้ ของ ศาลเจาโคมิต าเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร
นํ าทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว (Experience Earthquake) ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะได
สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวที่เกิดขึน
้ ในประเทศญี่ปุน
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานสูทุงลาเวนเดอร สวนสาธารณะริม Oishi Park สวนสาธารณะริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ ดานในมีศูนย
Kawaguchiko Natural Living Center ที่สามารถซื้อของฝากสินคาหัต ถกรรมทองถิ่นมากมายอีกทัง้ ในหน ารอนยังสามารถ
ชื่นชมความงามของลาเวนเดอร โดยมีภูเขาไฟฟูจิในหน ารอนเป็ นฉากหลัง (การบานของดอกไมขน
ึ้ อยูกับสภาพอากาศเป็ นสําคัญ
ปกติจะอยูชวงประมาณชวงเดือนมิถ ุนายน – ตนกรกฏาคม)
**ในกรณี ท่ท
ี ุงลาเวนเดอรยังไมบานหรือบานจนหมดแลว ขอนํ าทานสูศาลเจาคิต ะงุจิฮองงุ ฟูจิ แทน**
นํ าทานเดินทางชม หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนไดเขาชม
ศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินคาหัต ถกรรมแบบดัง้ เดิมภายในหมูบาน ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน
ที่ไดรับการดัดแปลงใหเป็ นรานคา รานอาหาร พิพิธภัณฑ และแกลเลอรี่ ซึ่งแตละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝี มือดัง้ เดิมที่
่

่

่

้

ตางกัน ซึ่งนั กทองเที่ยวจะไดลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถายภาพเป็ นที่ระลึก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ ยัง
มีรานอาหารตัง้ อยูรอบๆหมูบานอีกดวย (**รายการนี้ ไมรวมคาเชาชุดกิโมโน**)
คํ่า
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว
ที่พัก TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาฟูจิ เป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาฟูจิมี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุนมาตัง้ แตสมัยโบราณ เรียกวาภูเขาฟูจิ เป็ นหัวใจของ
ญี่ปุน

ศาลเจาโคมิตาเคะ
ศาลเจาโคมิต าเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นที่สักการะบูชาและอธิ
ฐานขอพร อีกทัง้ ยังเป็ นที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชัน
้
5 นี้ ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปี ศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา)
โดยมีความเชื่อวาที่น่ี ทานเทนกุปกครองอยูนั่นเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงนี้ มีสมบัต ิ
ของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ม
ี ีนํ้าหนั กกวา 375
กิโลกรัม ตกอยูท่พ
ี ้น
ื ในสวน ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิ ยมมาทดลองยกขวานนี้ กันมากมาย
เป็ นตน

พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSE…
เป็ นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร ซึ่งภายในตัวตึกมี generator เพื่อจําลองเหตุหารณ
แผนดินไหวที่สมจริง เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว พิพิธภัณฑท่จี ําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวที่เกิดขึน
้ ในประเทศญี่ปุน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนโออิชิพารค
สวน Oishi Park ซึ่งอยูริมฝั่ งทะเลสาบคาวากูจิโกะฝั่ งเหนื อ เป็ นจุดชมวิวที่สามารถมอง
ขามทะเลสาบไปและเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางโดดเดนเต็มตา ที่น่ี เป็ นที่นิยมของนั กทอง
เที่ยวชาวญี่ปุนซึ่งมาพักผอนตากอากาศ ชมวิวแบบชิวๆ ดื่มดํ่ากับความงามของทิวทัศน

ทุงดอกลาเวนเดอร
ทุงดอกลาเวนเดอร (Lavenders) บานสะพรัง่ เหมือนพรมสีมวงในฤดูรอนที่ดึงดูดใหนัก
ทองเที่ยวมากมาย มาเที่ยวชมและถายรูปเป็ นที่ระลึกอยางเต็มอิ่ม สามารถชมความงาม
และสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรในทุงสีมวง ซึ่งโดยปกติทุงดอกลาเวนเดอร
จะเริ่มบานในชวงเดือนมิถ ุนายน-กรกฎาคมของทุกปี (ขึน
้ อยูกับสภาพอากาศ)

หมูบานโบราณ อิยาชิโนะซาโตะ
เป็ นหมูบานโบราณที่จะทําใหไดสัมผัสถึงความเป็ นญี่ปุนอยางแทจริง ตัง้ อยูทางทิศตะวัน
ตกของทะเลสาบไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณสําคัญของประเทศ
ญี่ปุน และเป็ นจุดที่สามารถชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิไดอยางเต็มตา รวมถึงที่น่ี ยังมี
บริการชุดกิโมโนและชุดซามูไรใหนักทองเที่ยวไดสวมใสเพื่อถายรูปเก็บไวเป็ นที่ระลึก



คํ่า



หมายเหตุ

 TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา
การบานของดอกไมขน
ึ้ อยูกับสภาพอากาศเป็ นสําคัญ ปกติจะอยูชวงประมาณชวงเดือนมิถ ุนายน – ตนกรกฏาคม
**ในกรณี ท่ท
ี ุงลาเวนเดอรยังไมบานหรือบานจนหมดแลว ขอนํ าทานสูศาลเจาคิต ะงุจิฮองงุ ฟูจิ แทน**
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว

วันที่ 3


กิจกรรม

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปิ้ ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนํ าในการเดินทาง อาทิ
ชมซากุระสวนจิโดริงะฟูจิ (Chidori-ga-fuchi) เป็ นสวนที่ต งั ้ อยูระหวางทางระบายนํ้ า 2 สาย อยูใกลกับพระราชวัง
อิมพีเรียลทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ มีช่ อ
ื เสียงมากเรื่องการชมซากุระ
ชมซากุระคลองเมกุโระ (Meguro River) เป็ นแมนํ้าสายเล็กๆ ในโตเกียว
ศาลเจาเมจิ เป็ นศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต
ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุน
ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชัน
่ วัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเป็ นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั ้ นสุนัขแสนรูท่ก
ี ลายเป็ น
จุดนั ดพบยอดฮิต สําหรับหน ุมสาวโตเกียว
ยานชอปปิ้ งชินจุกุ (Shinjuku) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ งสินคา
Shisui Premium Outlets อยูใกลกับสนามบินนาริต ะ เปิ ดใหบริการทุกวัน
มีแบรนดชน
ั ้ นํ าของญี่ปุนและแบรนดต างประเทศใหเลือกสรรมากมายกวา 120 รานคา
บาย
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว
หรือหากทานใดมีความประสงคจะ เลือกซื้อดิสนี ยแลนดเพิ่มทานละ 2,700.- บาท (ไมรวมคาเดินทาง)
คํ่า
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปิ้ ง
ที่พัก TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนี ยแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็ม
ไปดวยเสน หแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญ
กับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็ นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพื่อความ
สะดวกในการเดินทาง หรือชอปปิ้ งในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย
รวมวัยรุนแหลงชอบปิ้ งชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบปิ้ งกับราน
คาหลากหลายสองฝั่ งถนนทาเคชิต ะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปปิ้ งตอยาน“ชิบูยา” ราน
คามากมาย มากกวา 100 รานคา



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

 TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว

วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทา
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทุกทานสู วัดนาริต ะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็ นวัดพุทธเกาแก ขนาดใหญ ที่มีช่ อ
ื เสียงมากของ
เมืองนาริต ะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตัง้ อยูในบริเวณทีกวางขวาง
นํ าทานเดินทางสู อิออน นาริต ะ มอลล (Aeon Narita Mall) เป็ นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เนื่ องจากตัง้ อยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญ่ป
ี  ุน มีรานคาที่หลากหลายมากกวา
150 ราน ซึ่งบางรานไมต องเสียภาษี สินคาสําหรับนั กทองเที่ยวชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหน ายอาหาร
หลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร ถัดไปจากหางสรรพสินคายังมีโรงภาพยนตร Humax Cinema เปิ ดใหบริการ
11.00 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริต ะ ประเทศญี่ปุน
บาย
13.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ
603 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง **
คํ่า
19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดนาริตะ
เป็ นวัดพุทธที่มีช่ อ
ื เสียง ตัง้ อยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริต ะ ภายในวัดมีอาคารที่
หลากหลายตัง้ อยูในบริเวณที่กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชัน
้ สไตล Tahoto
มีช่ อ
ื วา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญี่ปุน และสวนยุโรปอีกดวย

อิออนนาริตะ
หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตัง้ อยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญ่ป
ี  ุน มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชัน
่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซึ่งบาง
รานไมต องเสียภาษี สินคาสําหรับนั กทองเที่ยวชาวตางชาติ



บาย

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้ อยูท่เี มืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน



คํ่า

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง **
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
** บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ อัต รานี้ เฉพาะนั กทองเที่ยว ที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทยเทานั ้ น กรณี ถ ือหนั งสือเดินทางตางประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ เรียกเก็บคาธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)
**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทัง้ หมดนี้ แลว**
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดต ามจําเป็ นตองมีขน
ึ้ ตํ่า อยางน อย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หาก
ผูเดินทางทุกทานยินดีท่จี ะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่จี ะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคต อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหน าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ทัง้ นี้ กอนคอนเฟิ รมลางาน กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณี พิเศษทุกครัง้ หากทานลา
งานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
- กรณี ท่ท
ี านตองออกบัต รโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เชน ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจาหน าที่กอนทุกครัง้ และควรจองบัต รโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณี ท่ส
ี ายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็ นสําคัญเทานั ้ น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็ นตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางน อย 3 ชัว่ โมง โดยในสวนนี้
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน
้ ใดๆทัง้ สิน
้
- กรณี ท่ท
ี านเป็ นอิสลาม ไมทานเนื้ อสัต ว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหน าที่เป็ นกรณี พิเศษ
- กรณี ผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอน
การเดินทาง หรือตัง้ แตท่ท
ี านเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหน า กรณี มีคาใชจายเพิ่มเติม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึน
้ กับผูเดินทาง
- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหน าที่หลังจากชําระเงินกรณี ท่ท
ี านเดินทาง
เป็ นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหน าที่ใหทราบ
- กรณี ท่อ
ี อกบัต รโดยสาร (ตัว๋ ) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หนึ่ ง หากทานไมดําเนิ นการสงสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัต รโดยสาร
- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนํ าสงใบนั ดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางน อย
5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง
- อัต ราทัวรนี้ เป็ นอัต ราสําหรับบัต รโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตัว๋ กรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวน
ใดได จําเป็ นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั ้ น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณี พิเศษ
- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณี ท่ท
ี านเดินทาง 1 ทาน จําเป็ นตองชําระคาหองพักเดี่ยว
ตามที่ระบุ
- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปิ ดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็ นอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง
การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็ นตน โดยสวนนี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคา
เป็ นสําคัญ หากกรณี ท่จี ําเป็ นจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหน า
- เนื่ องจากการเดินทางทองเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่ งที่ทานไมต องการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หนึ่ งใหทาน เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหน าทัง้ หมดแลว
- กรณี ท่ท
ี านถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึน
้ ตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรท่ท
ี านชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
- หากวันเดินทาง เจาหน าที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง
(พาสปอรต ) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กน อย เชน เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน าใดหน าหนึ่ ง มีหน าใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน าใดหน า
หนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนั งสือเดินทาง เป็ นตน ไมวากรณี ใดๆทัง้ สิน
้ ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่ดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์ มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั ้ นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูต ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณี ท่ย
ี ังไมแ (ตัว๋ เครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัต ร
โดยสาร (ตัว๋ เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน
้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยสวนใหญต วั๋ เครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับกระบวนการและขัน
้ ตอนของแตละคณะ
่
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- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่ องจากบัต รโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป อัต ราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณี ลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน
หรือ ใกลกันใหมากที่สุด
- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชัน
้ กัน (ไมต ิดกันเสมอไป)
- กรณี ท่ท
ี านไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณี ใดๆทัง้ สิน
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่ งทัง้ สิน
้
- ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษี สนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน
้ กอนวันเดินทาง
- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
้ หากเกิดกรณี ความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนั ดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท
- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
้ หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณี ใดๆก็ต าม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี ทานลืมสิ่งของไวท่โี รงแรมและจําเป็ นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทาน
ตองการ
- รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

การชําระเงิน
- กรุณาทําการจองลวงหน าอยางน อย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน
ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั ้ น โดยระบบจะยกเลิกอัต โนมัต ิทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็ นตองทําจองเขามาใหม นั่ นหมาย
ถึงวา กรณี ท่ม
ี ีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียด เรามีท่น
ี ั่ งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
- กรณี ลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาใชจายใดๆในกรณี ท่ไี ม
สามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
- คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋ ) ไป และ กลับพรอมคณะ ชัน
้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษี สนามบินและคาภาษี
นํ้ ามันทุกแหง กรณี ต องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัต รโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ ง กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ น
กรณี พิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต วั๋ เครื่องบิน ตามที่ต ามที่ต ารางอัต ราคาบริการระบุ
- คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Thai Air Asia X ใหโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีนํ้าหนั กไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิน
้ ) และ ถือขึน
้ เครื่องบินไดนํ้าหนั กไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิน
้ แตทงั ้ นี้ เจา
หน าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
- คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนั กงานขับรถ)
- คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณี มีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกร
รมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมืองใกลเคียงแทน
อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
- คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณี ไมรวมจะชีแ
้ จงแตละสถานที่ในโปรแกรม
- คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- คาเบีย
้ ประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา
พาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
- คาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน
รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
่
่ ้
่
้

- คาธรรมเนี ยมในกรณี ท่ก
ี ระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้ นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
- คาธรรมเนี ยมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทําได ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูท่ส
ี ายการบินเป็ นผูกําหนด
- คาภาษี นํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋ เครื่องบินไปแลว
- ภาษี มูลคาเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่จาย 3% กรณี ต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
** ราคานี้ เป็ นรายการจอยหน ารานเทานั ้ น กรณี ต ัดกรุปทัง้ กรุป หรือ ทํารายการเป็ นกรุปเหมาตางๆ รบกวนติดตอบริษัทเพื่อเช็ค
ราคาใหมทุกครัง้ **
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าของบริษัท ทุกครัง้
กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภา
ยในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
** อัต รานี้ ยังไมรวมคาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผู
เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็ค
อิน **
** ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** (ไมมีท่น
ี ั่ งบนเครื่องบิน)
** ทานที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทย และมีวัต ถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเที่ยว ประเทศญี่ปุน ไมจําเป็ นตองยื่นขอวีซา โดย
สามารถพํานั กไดไมเกิน 15 วัน ตอครัง้ **

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว ** ยกเวน พีเรียด
ที่มีวันหยุดนั กขัต ฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทัง้ หมดทัง้ นี้ ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตัว๋
เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่ งใหทานไดไมวากรณี ใดๆทัง้ สิน
้ เชน สถานทูต ปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
- กรณี ต องการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหน า อยางน อย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณี แจงหลังจากเจาหน าที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน
้
จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็ นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหน าที่เป็ น
กรณี พิเศษ
- กรณี ต องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักคาใชจายการดําเนิ นการตางๆ
ที่เกิดขึน
้ จริงสําหรับการดําเนิ นการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณี ใดๆทัง้ สิน
้

