#15594 ทัวรญี่ปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน ชิงชาสวรรคที่ สวน
สนุกฟูจิคิวไฮแลนด เทศกาลดอกทิวลิป บิน XJ

ทัวรญี่ปุน โตเกียว พระใหญไดบุตสึคามาคุระ วัดกวนอิมฮาเสะเดอระ โกเท็มบะ เอา
ทเล็ท ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น 5) ตลาดปลาซึกิจิ วัดอาซากุสะ ยานชิบุยา ชอปปงชินจุกุ

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานดอนเมือง

2

ทา อากาศยานนาริตะ - คามาคุระ - ไดบุทสึ คามาคุระ (วัดโคโตกุอิน) - วัดกวนอิมฮา
เสะเดอระ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น

3

ภูเขาไฟฟูจ ิ - ศาลเจา โคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - สวนสนุกฟูจ ิ คิว ไฮ
แลนด - เทศกาลทิวลิปชิบะ

4

ตลาดสึคิจ ิ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟา คํา รณ - ถนนนาคามิเสะ - ยา นชิบูยา ยา นชินจูกุ



5

ทา อากาศยานนาริตะ - ทา อากาศยานดอนเมือง








โรงแรม



-



Fuji San
Hotel , Fuji
หรือเทียบเทา



Toyoko Inn
Hotel , Narita
หรือเทียบเทา





Toyoko Inn
Hotel , Narita
หรือเทียบเทา





-






กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 เม.ย. 65 - 14 เม.ย.
65

฿37,999

฿37,999

฿37,999

฿7,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3
เคาน เตอรเช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน าทัวรใหคําแนะนํ าเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง
ขอควรทราบ : ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื น จะมีโทษปรับ
และจับ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหน าที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง
23.50 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 600
(ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง)



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

ขอควรทราบ : ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื น จะมีโทษปรับ
และจับ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหน าที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง
ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ 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 นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานนาริตะ - คามาคุระ - ไดบุทสึ คามาคุระ (วัดโคโตกุ
อิน) - วัดกวนอิมฮาเสะเดอระ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น
เชา
08.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริต ะ ประเทศญี่ปุน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง)
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนั งสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นํ าทานเดินทางสู เมืองคามาคุระ เป็ นเมืองหลวงเกาของญี่ปุน เมืองที่อยูต ิดกับทะเลซึ่งอยูไมไกลจากโตเกียว มาเที่ยวไดงายๆ
หางจากโตเกียวประมาณ 1 ชั่วโมงเทานั ้น เมืองทองเที่ยว ถูกขนานนามวาเป็ น เมืองเกียวโตตะวันออก (Kyoto of Eastern
Japan) เนื่ องจากมีวัด ศาลเจา และสถานที่ทางประวัต ิศาสตรอยูหลายแหง
่

้

่

นํ าทานชม พระใหญแหงคามาคุระ เป็ นสัญลักษณของเมืองคามาคุระ มีความสูงถึง 13.5 เมตร ซึ่งเป็ นรูปปั้ นพระที่สูงเป็ น
อันดับสองของญี่ปุน รองจากพระใหญที่วัดโทไดจิ เมืองนารา พระใหญแหงคามาคุระนั ้นตั้งอยูที่ วัดโคโตคุอิน เดิมทีองคพระจะ
ประดิษฐานอยูภายในอาคารวัด แตเมื่อประมาณศตวรรษที่ 14 และ 15 อาคารของวัดหลายสวนไดถ ูกพายุไตฝุนทําลายลง ทําให
เหลือแตองคพระใหญต ั้งอยูโดยไมไดสรางอาคารขึ้นมาครอบใหม
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู วัดกวนอิมฮาเสะเดอระ เป็ นวัดพุทธที่มีความสําคัญในเมืองคามาคุระ สิ่งศักดิส
์ ิทธิในวัดนี้ เป็ นรูปปั้ นเจาแม
กวนอิมสีทองที่มี 11 หน า ในแตละหน าจะเป็ นรูปเทพธิดา ตัวรูปปั้ นทําจากไมแกะสลักมีความสูงถึง 9.18 เมตร ซึ่งเป็ นหนึ่ งใน
รูปปั้ นแกะสลักที่ใหญที่สุดในญี่ปุน พื้นที่ของวัดตั้งอยูบนเนิ นเขา มีสวนญี่ปุน บอปลาคารฟอยูในบริเวณวัด และที่ดานบน
ของวัดเป็ นที่ขายอาหาร และเป็ นระเบียงยื่นออกไป จะมองเห็นวิวบานเรือนและวิวทะเลของเมืองคามาคุระ
นํ าทานชอปปิ้ งที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมทั้ง Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ
ใหทานไดอิสระชอปปิ้ งอยางจุใจ
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น
พักที่ Fuji San Hotel , Fuji หรือเทียบเทา
อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุนมีความเชื่อวาหากไดแชนํ้าแรออนเซ็น ธรรมชาตินี้
แลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิต ดีขึ้น



ทาอากาศยานนาริตะ

เชา

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

คามาคุระ
เป็ นเมืองเล็กๆ ติดทะเลที่อยูลงไปทางใตของกรุงโตเกียว มีสถานที่ทองเทียวมากมาย ทั้ง
วัดพุทธไมต ํ่ากวา 65 แหง ศาลเจาชินโตอีก 19 แหง เพราะคามาคุระเคยเป็ นเมืองหลวง
เกานานถึง 141 ปี คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลียในชวงราชวงศหยวนถึง 2 ครั้งแตก็
ตองแพกลับไปทั้งสองครั้งจากภัยธรรมชาติใตฝุน และนั ้นก็เป็ นที่มาของความศักดิส
์ ิทธิ ์
ของพระใหญที่ชวยปกปั กรักษาเมืองแหงนี้ จากการรุกรานของมองโกล

ไดบุทสึ คามาคุระ (วัดโคโตกุอิน)
ไดบุทสึ ถาแปลตรงๆตัวก็คือ “พระพุทธองคใหญ” เป็ นพระพุทธรูปที่สรางขึ้นในสมัยคามา
คุระ จึงมีช่ อ
ื เรียกอื่นๆวา “คามาคุระ ไดบุทสึ” ประดิษฐานอยูภายในวัดโคโตกุ เมืองคามาคุ
ระ จังหวัดคานางาวะ องคปัจจุบันนั ้นทําจากสําริด ความสูงรวมฐานประมาณ 13.35 เมตร
ที่เห็นองคพระเป็ นสีเขียวนั ้นเกิดจากโลหะสําริดทําปฏิกิริยากับอากาศที่มีทั้งฝนและหิมะ



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



บาย

วัดกวนอิมฮาเสะเดอระ
เป็ นวัดพุทธที่มีความสําคัญในเมืองคามาคุระ สิ่งศักดิส
์ ิทธิในวัดนี้ เป็ นรูปปั้ นเจาแมกวนอิม
สีทองที่มี 11 หน า ในแตละหน าจะเป็ นรูปเทพธิดา ตัวรูปปั้ นทําจากไมแกะสลักมีความสูง
ถึง 9.18 เมตร ซึ่งเป็ นหนึ่ งในรูปปั้ นแกะสลักที่ใหญที่สุดในญี่ปุน พื้นที่ของวัดตั้งอยูบน
่

่

่

เนิ นเขา มีสวนญี่ปุน บอปลาคารฟอยูในบริเวณวัด และที่ดานบนของวัดเป็ นที่ขายอาหาร
และเป็ นระเบียงยื่นออกไป จะมองเห็นวิวบานเรือนและวิวทะเลของเมืองคามาคุระ

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต
เป็ นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญี่ปุน และแบรนดเนมชั้นนํ าระดับโลกมาไวดวย
กันที่นี่ บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นั บวาเป็ นเอาทเลทที่ใหญที่สุดของญี่ปุน เป็ นสถานที่ที่
ใหคุณชอปปิ้ งไดอยางไมรูจบ และเต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศน ของภูเขาฟูจิ แคสถานที่
ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนั กทองเที่ยวไดเป็ นอยางดี



บุฟเฟตขาปูยักษ

คํ่า

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบ
ไมอั้น

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

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ
 Fuji San Hotel , Fuji หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

ตามเวลาทองถิ่นประเทศญี่ปุน เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง

ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน สวนสนุกฟูจิ คิว ไฮแลนด - เทศกาลทิวลิปชิบะ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ที่เรารูจักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ
ภูเขาที่มีความสูงเหนื อจากระดับนํ้ าทะเล 3,776 เมตร ถือวาเป็ นสัญลักษณหนึ่ งของประเทศญี่ปุน ทั้งยังเป็ นจุดมุงหมายของนั ก
ทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุนในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผานมา องคการยูเนสโก ไดประกาศให
ภูเขาไฟฟูจิ ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย
นํ าทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์ มขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปิ ด โดย
เจาหน าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็ นผูพิจารณาและตัดสินใจเทานั ้น กรณีที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการชดเชยเงิน
คืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว)
เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่
บริสุทธิ ์ เย็นสบาย อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวต ามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็ น
สัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย
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ที่บนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นี้ ยังเป็ นที่ต ั้งของ ศาลเจาโคมิต าเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีก
ทั้งยังเป็ นที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” “สวนของทานเท
นกุ” (ปี ศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อวาที่นี่ทานเทนกุปกครองอยูนั่นเอง
จากนั ้นชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เหตุการณเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป องกัน
ตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุนไมสามารถหลีกเลี่ยงไดนี้ ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู สวนสนุก"Fuji Q High Land" สวนสนุกขนาดใหญที่ต ั้งอยูเชิงภูเขาไฟฟูจิ ตื่นเตนเราใจพรอมกับชมวิว
ของภูเขาไฟฟูจิในมุมที่ไมเหมือนเดิม สัมผัสประสบการณอันตื่นเตนเราใจกับเครื่องเลนนานาชนิ ด หรือไปทดสอบความกลาที่
"โรงพยาบาลผีสิง" (Horror House) ที่ยาวที่สุดในโลกใชระยะเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม (ไมรวมคาใชจายในการเขาชม)
จากนั ้นพักคลายอารมณพรอมชมวิวที่สวยงามที่ "ชิงชาสวรรค" หรือหากทานตองการเลือก "ชมและซื้อ" สินคาของฝากของที่
ระลึกมากมายตามอัธยาศัย ** พิเศษ!! เครื่องเลน ชิงชาสวรรค ใหทานไดนั่งชมบรรยากาศในมุมสูงของสวนสนุก และมีภูเขาไป
ฟูจิเป็ นพื้นหลังของสวนสนุก ** (ไมรวมคาเครื่องเลนอื่นๆ)
นํ าทานเดินทางสู TULIP FURUSATO SQUARE 2020 สัมผัสกับบรรยากาศทุงดอกทิวลิปสีแดง สีเหลือง ทอดยาวไป
สุดขอบฟ าโดยมีกังหันลมเนเธอรแลนดเป็ นฉากหลัง จัดไดวาเป็ นวันที่วิเศษสุดสําหรับการใชเวลาพักผอนกับครอบครัวและ
เพื่อนๆ ภายใตแสงเจิดจาของดวงอาทิต ยโดยถือวาเป็ นสวนมีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคคันโต (Kanto) ที่นี่มีทิวลิปมากถึง 100
ชนิ ด รวมกวา 670,000 ตน
คํ่า
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว
พักที่ Toyoko Inn Hotel , Narita หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาไฟฟูจิ
เป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจินี้ถ ือเป็ นหัวใจ
สําคัญที่เป็ นสัญลักษณหนึ่ งของความเป็ นญี่ปุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถ ึงบริเวณชั้น 5 ซึ่งมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนื อ
ระดับนํ้ าทะเล ตรงชั้น 5 นี้ จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ที่สวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ที่
ลอมภูเขาไฟได

ศาลเจาโคมิตาเคะ
เป็ นศาลเจาของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นที่สักการะบูชาและอธิษฐานขอพร อีกทั้งยังเป็ นที่
สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา “Tengu
no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปี ศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อวาที่นี่ทาน
เทนกุปกครองอยูนั่นเอง และยังวากันวาศาลเจาแหงนี้ มีสมบัต ิของทานเทนกุหลงเหลืออยู
มากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีนํ้าหนั กกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูที่พื้นในสวน ซึ่ง
ในสมัยกอนมีผูคนนิ ยมมาทดลองยกขวานนี้ กันมากมาย

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
เป็ นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญี่ปุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิต วิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากที่ขายของที่
ระลึกจากพิพิธภัณฑ



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



สวนสนุกฟูจิ คิว ไฮแลนด

บาย

สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด (Fuji Q Highland) ตั้งอยูในจังหวัดยามานาชิ ที่นี่ถ ือเป็ นหนึ่ ง
ในสวนสนุกที่มีความนิ ยมมากที่สุดแหงหนึ่ งในญี่ปุน แมจะไมมุงมิ้งหรือมีความสวยงาม
เทากับ Tokyo Disneyland หรือ Universal Studio Japan ของโอซากา แตที่นี่เรียก
วาไดวาตั้งอยูในทําเลทองเพราะจากสวนสนุกแหงนี้ นั้นเราสามารถเห็นทิวทัศน ของ
ภูเขาไฟฟูจิไดแบบสบาย ๆ สวนสนุกแหงนี้ รวบรวมเครื่องเลนสุดหวาดเสียวที่ต ิดอันดับ
โลกเอาไวหลายรายการมากมาย

เทศกาลทิวลิปชิบะ
เป็ นเทศกาลชมดอกทิวลิปที่เกิดขึ้นที่ชิบะ ซึ่งมีแบ็กกราวนดเป็ นกังหันลมสไตลฮอน
แลนดช่ อ
ื Dutch Maid ในชวงเดือนเมษายน ที่นี่นักทองเที่ยวจะไดพบกับทุงดอกทิวลิปที่
มีความสวยงาม ที่มีทิวลิปมากถึง 100 ชนิ ด รวมกวา 670,000 ตน มากมายดวยสีสัน
ของทุงดอกไมที่บานสะพรั่งตอนรับนั กทองเที่ยวผูมาเยือนที่แหงนี้



คํ่า

 Toyoko Inn Hotel , Narita หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์ มขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปิ ด โดยเจาหน าที่ ที่ดูแลทาง
ขึ้นจะเป็ นผูพิจารณาและตัดสินใจเทานั ้น กรณีที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ
เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว)
สวนสนุก"Fuji Q High Land" ** พิเศษ!! เครื่องเลน ชิงชาสวรรค ใหทานไดนั่งชมบรรยากาศในมุมสูงของสวนสนุก
และมีภูเขาไปฟูจิเป็ นพื้นหลังของสวนสนุก ** (ไมรวมคาเครื่องเลนอื่นๆ)

วันที่ 4


กิจกรรม

ตลาดสึคิจิ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนน
นาคามิเสะ - ยานชิบูยา - ยานชินจูกุ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสู ตลาดปลาซึกิจิ เป็ นตลาดคาสงปลา,ผักและผลไมขนาดใหญใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคาสงที่กระจายอยู
ในโตเกียวนั ้น ตลาดปลาแหงนี้ นับเป็ นที่ที่มีช่ อ
ื เสียงมากที่สุดและเป็ นที่รูจักกันดีวาเป็ นหนึ่ งในตลาดปลาที่ ใหญที่สุดในโลกอีก
ดวย เนื่ องจากมีการซื้อขายสินคาทะเลกวา 2000 ตันตอวัน
นํ าทานสู วัดอาซากุสะ วัดที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นวัดที่มีความศักดิส
์ ิทธิ ์ และไดรับความเคารพนั บถือมากที่สุดแหงหนึ่ งใน กรุงโตเกียว
ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิส
์ ิทธิ ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็ น
สิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต ั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวน
หอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัด ที่มีช่ อ
ื วา “ประตูฟาคํารณ”
และถนนจากประตูเขาสูต ัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ อ
ื วา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็ นที่
ตั้งของรานคา ขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนมนานาชนิ ด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทาน
ไดเลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึก
อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ที่ริมแมนํ้าสุมิดะ
“โตเกียว สกายทรี”
บาย
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว
นํ าทานสู ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเป็ นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้ นสุนัขแสนรูที่
กลายเป็ นจุดนั ดพบยอดฮิต สําหรับหน ุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวที่ต ึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผา กระเป า รองเทา
เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนํ าของญี่ปุนในฤดูต างๆอื่นๆมากมาย
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จากนั ้นเดินทางสู ยานชอปปิ้ งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ งสินคา มากมายและ เครื่องใช ไฟฟ า กลอง
ถายรูปดิจิต อล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่น
สําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุนไมวาจะเป็ น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปิ้ ง
พักที่ Toyoko Inn Hotel , Narita หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดสึคิจิ
เป็ นชื่อตลาดปลา แตต ลาดนี้ ขายผักผลไมและของสดอื่นๆ ดวย เป็ นตลาดที่อยูใจกลาง
เมืองโตเกียวและชื่อดังที่สุด ซึ่งมีปลาสดมากกวา 2,000 ตันตอวันผานเขามา ซึ่งตลาด
ปลาสดชื่อดังของโตเกียวแหงนี้ ไดมีการยายไปยังตลาดปลาแหงใหมช่ อ
ื “โทโยสุ”
(Toyosu) ซึ่งตั้งอยูบนเกาะโอไดบะ (Odaiba) โดยตลาดแหงเดิมไดถ ูกปิ ดตัวไปในวันที่ 6
ตุลาคม 2018 และที่ใหมไดเปิ ดใหบริการอยางเป็ นทางการวันแรกในวันที่ 11 ตุลาคม
2018 ถึงแมจะยายตลาดไป แตที่นี่ก็มีสินคาของขายมากมายที่นาสนใจยังคงอยู

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเนื่ องจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะนั่ นเอง เป็ นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดนี้ ที่คนนิ ยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูฟาคํารณ
ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็ น
สัญลักษณของวัด

ถนนนาคามิเสะ
เป็ นถนนคนเดินที่อยูต ิดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกที่มีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน ถนนเสนนี้ มี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง 250 เมตร ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหต ลอดทั้งปี จะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยางไมขาดสาย



บาย

ยานชิบูยา
ชิบูยานั ้นไดรับฉายาวาเป็ น Shopping District แหงโตเกียวและของญี่ปุน ที่ผูคนทั่วโลก
รูจักกันเป็ นอยางดี นอกจากนี้ ก็ยังเป็ นแหลงรวมของความบันเทิงหลากหลายชนิ ด แฟชั่น
ใหมๆ ที่อัพเดทตลอดเวลา คาเฟ ที่ชวนแฮงคเอาทอยางยิ่ง ไปจนถึงรานอาหารอรอยๆ ที่
แทรกตัวอยูมากมาย

ยานชินจูกุ
ที่นี่เป็ นแหลงบันเทิงและแหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ เป็ นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิ สตา มีสถานี รถไฟชินจูกุที่เป็ นเหมือนศูนยกลางของยานนี้ ซึ่งเป็ น
หนึ่ งในสถานี ที่คึกคักที่สุดในญี่ปุน เป็ นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟ าขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ปุน



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 Toyoko Inn Hotel , Narita หรือเทียบเทา
อิสระอาหารกลางวันและคํ่า ตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา แบง SET BOX
06.30 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริต ะ ประเทศญี่ปุน
09.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 601
(ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง)
บาย
14.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบ Set Box

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



บาย

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ 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 นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดต ามจําเป็ นตองมีขึ้นตํ่า อยางน อย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หาก
ผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคต อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหน าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟิ รมลางาน กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
- กรณีที่ทานตองออกบัต รโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจาหน าที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัต รโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็ นสําคัญเทานั ้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็ นตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางน อย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
- กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม ไมทานเนื้ อสัต ว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอน
การเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหน า กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง
- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหน าที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทาง
เป็ นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหน าที่ใหทราบ
- กรณีที่ออกบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หนึ่ ง หากทานไมดําเนิ นการสงสําเนาหน าแรกของหนั งสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัต รโดยสาร
- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนํ าสงใบนั ดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางน อย
3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง
- อัต ราทัวรนี้ เป็ นอัต ราสําหรับบัต รโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวน
ใดได จําเป็ นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั ้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็ นตองชําระคาหองพักเดี่ยว
ตามที่ระบุ
- หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
- การใหทิปถือเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบัต ิสําหรับนั กทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินนํ้ าใจเล็กๆน อยๆ
เป็ นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนนี้ เพื่อมอบใหเล็กๆน อยๆ ตามความเหมาะสม
- 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 หากกรณีที่จําเป็ นจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหน า
- เนื่ องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่ งที่ทานไมต องการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หนึ่ งใหทาน เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหน าทั้งหมดแลว
- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
- หากวันเดินทาง เจาหน าที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง (พาสปอรต ) ของทาน
ชํารุดแมเพียงเล็กน อย เชน เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน าใดหน าหนึ่ ง มีหน าใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน าใดหน าหนึ่ งหลุดออกมา มีรอย
แยกระหวางสันของเลมหนั งสือเดินทาง เป็ นตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
มีสิทธิไ์ มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั ้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูต ลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัต รโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต ั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
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- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่ องจากบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป อัต ราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน
หรือ ใกลกันใหมากที่สุด
- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หอง
พักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมต ิดกันเสมอไป)
- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่ งทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก พนั กงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนั ดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท
- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ต าม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเป็ นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทาน
ตองการ
- รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ 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 กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไม
สามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษี สนามบินและคาภาษี
นํ้ ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัต รโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ ง กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ น
กรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต ั๋วเครื่องบิน ตามที่ต ามที่ต ารางอัต ราคาบริการระบุ
คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโหลดกระเป าสัมภาระ ลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีนํ้าหนั กไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนั กไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้ เจา
หน าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนั กงานขับรถ)
คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
คาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
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คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาธรรมเนี ยมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเป็ นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของ
เครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเป็ นผูกําหนด
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได

หมายเหตุ
อัต รานี้ ยังไมรวมคาทิปพนั กงานขับรถ หัวหน าทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน
ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)
ทานที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทย และมีวัต ถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเที่ยว ประเทศญี่ปุน ไมจําเป็ นตองยื่นขอวีซา โดยสามารถ
พํานั กไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง
อัต รานี้ เฉพาะนั กทองเที่ยวที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทยและตางชาติ โดยลูกคาตองเดินทางทองเที่ยวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หาม
แยกออกเพื่อเดินทางทองเที่ยวดวยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาธรรมเนี ยม ในกรณีขอเอกสารยื่นวีซา 1,500 บาท
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้ แลว*

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนั กขัต ฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่ งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต ปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
กรณีต องการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหน า อยางน อย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหน าที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็ นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหน าที่เป็ น
กรณีพิเศษ
กรณีต องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักคาใชจายการดําเนิ นการตางๆ ที่
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนิ นการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

