
#15594 ทัวรญ่ีปุน 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 โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - คามาคุระ - ไดบุทสึ คามาคุระ (วัดโคโตกุอิน) - วัดกวนอิมฮา
เสะเดอระ - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเลต - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Fuji San
Hotel , Fuji
หรือเทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - สวนสนุกฟูจิ คิว ไฮ
แลนด - เทศกาลทิวลิปชิบะ   

Toyoko Inn
Hotel , Narita
หรือเทียบเทา

4 ตลาดสึคิจิ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - ยานชิบูยา -
ยานชินจูกุ   

Toyoko Inn
Hotel , Narita
หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - คามาคุระ - ไดบุทสึ คามาคุระ (วัดโคโตกุ
อิน) - วัดกวนอิมฮาเสะเดอระ - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเลต -
บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

ขอควรทราบ : ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับ
และจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3
เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

ขอควรทราบ : ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับ
และจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

23.50 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 600
(ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

08.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีป ุน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง)
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

นําทานเดินทางสู เมืองคามาคุระ เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เมืองท่ีอยูติดกับทะเลซ่ึงอยูไมไกลจากโตเกียว มาเท่ียวไดงายๆ
หางจากโตเกียวประมาณ 1 ชั่วโมงเทานั้น เมืองทองเท่ียว ถูกขนานนามวาเป็น เมืองเกียวโตตะวันออก (Kyoto of Eastern
Japan) เน่ืองจากมีวัด ศาลเจา และสถานท่ีทางประวัติศาสตรอยูหลายแหง

่ ้ ่



นําทานชม พระใหญแหงคามาคุระ เป็นสัญลักษณของเมืองคามาคุระ มีความสูงถึง 13.5 เมตร ซ่ึงเป็นรูปป้ันพระท่ีสูงเป็น
อันดับสองของญ่ีป ุน รองจากพระใหญท่ีวัดโทไดจิ เมืองนารา พระใหญแหงคามาคุระนั้นตั้งอยูท่ี วัดโคโตคุอิน เดิมทีองคพระจะ
ประดิษฐานอยูภายในอาคารวัด แตเมื่อประมาณศตวรรษท่ี 14 และ 15 อาคารของวัดหลายสวนไดถูกพายุไตฝ ุนทําลายลง ทําให
เหลือแตองคพระใหญตั้งอยูโดยไมไดสรางอาคารขึ้นมาครอบใหม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู วัดกวนอิมฮาเสะเดอระ เป็นวัดพุทธท่ีมีความสําคัญในเมืองคามาคุระ สิ่งศักดิส์ิทธิในวัดน้ีเป็นรูปป้ันเจาแม
กวนอิมสีทองท่ีมี 11 หนา ในแตละหนาจะเป็นรูปเทพธิดา ตัวรูปป้ันทําจากไมแกะสลักมีความสูงถึง 9.18 เมตร ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
รูปป้ันแกะสลักท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน พ้ืนท่ีของวัดตั้งอยูบนเนินเขา มีสวนญ่ีป ุน บอปลาคารฟอยูในบริเวณวัด และท่ีดานบน
ของวัดเป็นท่ีขายอาหาร และเป็นระเบียงย่ืนออกไป จะมองเห็นวิวบานเรือนและวิวทะเลของเมืองคามาคุระ

นําทานชอปป้ิงท่ี โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมท้ัง Street Brand และ Hi-End Brand ท่ีย่ิงใหญ
ใหทานไดอิสระชอปป้ิงอยางจุใจ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน

พักท่ี Fuji San Hotel , Fuji หรือเทียบเทา

อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีป ุนมีความเชื่อวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น ธรรมชาติน้ี
แลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

ทาอากาศยานนาริตะ

คามาคุระ

ไดบุทสึ คามาคุระ (วัดโคโตกุอิน)

 เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

เป็นเมืองเล็กๆ ติดทะเลท่ีอยูลงไปทางใตของกรุงโตเกียว มีสถานท่ีทองเทียวมากมาย ท้ัง
วัดพุทธไมตํ่ากวา 65 แหง ศาลเจาชินโตอีก 19 แหง เพราะคามาคุระเคยเป็นเมืองหลวง
เกานานถึง 141 ปี คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลียในชวงราชวงศหยวนถึง 2 ครั้งแตก็
ตองแพกลับไปท้ังสองครั้งจากภัยธรรมชาติใตฝ ุน และนั้นก็เป็นท่ีมาของความศักดิส์ิทธิ ์
ของพระใหญท่ีชวยปกปักรักษาเมืองแหงน้ีจากการรุกรานของมองโกล

ไดบุทสึ ถาแปลตรงๆตัวก็คือ “พระพุทธองคใหญ” เป็นพระพุทธรูปท่ีสรางขึ้นในสมัยคามา
คุระ จึงมีชื่อเรียกอ่ืนๆวา “คามาคุระ ไดบุทสึ” ประดิษฐานอยูภายในวัดโคโตกุ เมืองคามาคุ
ระ จังหวัดคานางาวะ องคปัจจุบันนั้นทําจากสําริด ความสูงรวมฐานประมาณ 13.35 เมตร
ท่ีเห็นองคพระเป็นสีเขียวนั้นเกิดจากโลหะสําริดทําปฏิกิริยากับอากาศท่ีมีท้ังฝนและหิมะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดกวนอิมฮาเสะเดอระ บาย

เป็นวัดพุทธท่ีมีความสําคัญในเมืองคามาคุระ สิ่งศักดิส์ิทธิในวัดน้ีเป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิม
สีทองท่ีมี 11 หนา ในแตละหนาจะเป็นรูปเทพธิดา ตัวรูปป้ันทําจากไมแกะสลักมีความสูง
ถึง 9.18 เมตร ซ่ึงเป็นหน่ึงในรูปป้ันแกะสลักท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน พ้ืนท่ีของวัดตั้งอยูบน

่ ่ ่



วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน -
สวนสนุกฟูจิ คิว ไฮแลนด - เทศกาลทิวลิปชิบะ

 หมายเหตุ ตามเวลาทองถิ่นประเทศญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต

เนินเขา มีสวนญ่ีป ุน บอปลาคารฟอยูในบริเวณวัด และท่ีดานบนของวัดเป็นท่ีขายอาหาร
และเป็นระเบียงย่ืนออกไป จะมองเห็นวิวบานเรือนและวิวทะเลของเมืองคามาคุระ

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญ่ีป ุน และแบรนดเนมชั้นนําระดับโลกมาไวดวย
กันท่ีน่ี บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ท่ีเชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นับวาเป็นเอาทเลทท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน เป็นสถานท่ีท่ี
ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ และเต็มอ่ิมไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ แคสถานท่ี
ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ

 Fuji San Hotel , Fuji หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ท่ีเรารูจักกันท่ัวไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ
ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน ท้ังยังเป็นจุดมุงหมายของนัก
ทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเยือนประเทศญ่ีป ุนในตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผานมา องคการยูเนสโก ไดประกาศให
ภูเขาไฟฟูจิ ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย

นําทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นท่ี 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปิด โดย
เจาหนาท่ี ท่ีดูแลทางขึ้นจะเป็นผูพิจารณาและตัดสินใจเทานั้น กรณีท่ีไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการชดเชยเงิน
คืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายท้ังหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว)

เมื่อถึงท่ีภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศท่ี
บริสุทธิ ์เย็นสบาย อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกซ่ึงเป็น
สัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย

่ ้ ้ ่ ้ ่



ท่ีบนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 น้ี ยังเป็นท่ีตั้งของ ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีก
ท้ังยังเป็นท่ีสําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” “สวนของทานเท
นกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงย่ืนออกมา) โดยมีความเชื่อวาท่ีน่ีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง

จากนั้นชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว ท่ีจําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เหตุการณเรื่องราวตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญ่ีป ุน เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนปองกัน
ตอภัยธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีป ุนไมสามารถหลีกเล่ียงไดน้ี ใหทานอิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู สวนสนุก"Fuji Q High Land" สวนสนุกขนาดใหญท่ีตั้งอยูเชิงภูเขาไฟฟูจิ ตื่นเตนเราใจพรอมกับชมวิว
ของภูเขาไฟฟูจิในมุมท่ีไมเหมือนเดิม สัมผัสประสบการณอันตื่นเตนเราใจกับเครื่องเลนนานาชนิด หรือไปทดสอบความกลาท่ี
"โรงพยาบาลผีสิง" (Horror House) ท่ียาวท่ีสุดในโลกใชระยะเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม (ไมรวมคาใชจายในการเขาชม)

จากนั้นพักคลายอารมณพรอมชมวิวท่ีสวยงามท่ี "ชิงชาสวรรค" หรือหากทานตองการเลือก "ชมและซ้ือ" สินคาของฝากของท่ี
ระลึกมากมายตามอัธยาศัย ** พิเศษ!! เครื่องเลน ชิงชาสวรรค ใหทานไดน่ังชมบรรยากาศในมุมสูงของสวนสนุก และมีภูเขาไป
ฟูจิเป็นพ้ืนหลังของสวนสนุก ** (ไมรวมคาเครื่องเลนอ่ืนๆ)

นําทานเดินทางสู TULIP FURUSATO SQUARE 2020 สัมผัสกับบรรยากาศทุงดอกทิวลิปสีแดง สีเหลือง ทอดยาวไป
สุดขอบฟาโดยมีกังหันลมเนเธอรแลนดเป็นฉากหลัง จัดไดวาเป็นวันท่ีวิเศษสุดสําหรับการใชเวลาพักผอนกับครอบครัวและ
เพ่ือนๆ ภายใตแสงเจิดจาของดวงอาทิตยโดยถือวาเป็นสวนมีขนาดใหญท่ีสุดในภูมิภาคคันโต (Kanto) ท่ีน่ีมีทิวลิปมากถึง 100
ชนิด รวมกวา 670,000 ตน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว

พักท่ี Toyoko Inn Hotel , Narita หรือเทียบเทา

ภูเขาไฟฟูจิ

ศาลเจาโคมิตาเคะ

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจิน้ีถือเป็นหัวใจ
สําคัญท่ีเป็นสัญลักษณหน่ึงของความเป็นญ่ีป ุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถึงบริเวณชั้น 5 ซ่ึงมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ตรงชั้น 5 น้ีจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามของทะเลสาบท้ัง 5 ท่ี
ลอมภูเขาไฟได

เป็นศาลเจาของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิษฐานขอพร อีกท้ังยังเป็นท่ี
สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu
no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงย่ืนออกมา) โดยมีความเชื่อวาท่ีน่ีทาน
เทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวาศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยู
มากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ีพ้ืนในสวน ซ่ึง
ในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ตลาดสึคิจิ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนน
นาคามิเสะ - ยานชิบูยา - ยานชินจูกุ

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นท่ี 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปิด โดยเจาหนาท่ี ท่ีดูแลทาง
ขึ้นจะเป็นผูพิจารณาและตัดสินใจเทานั้น กรณีท่ีไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ
เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายท้ังหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว)

สวนสนุก"Fuji Q High Land" ** พิเศษ!! เครื่องเลน ชิงชาสวรรค ใหทานไดน่ังชมบรรยากาศในมุมสูงของสวนสนุก
และมีภูเขาไปฟูจิเป็นพ้ืนหลังของสวนสนุก ** (ไมรวมคาเครื่องเลนอ่ืนๆ)

สวนสนุกฟูจิ คิว ไฮแลนด

เทศกาลทิวลิปชิบะ

 บาย

สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด (Fuji Q Highland) ตั้งอยูในจังหวัดยามานาชิ ท่ีน่ีถือเป็นหน่ึง
ในสวนสนุกท่ีมีความนิยมมากท่ีสุดแหงหน่ึงในญ่ีป ุน แมจะไมมุงมิ้งหรือมีความสวยงาม
เทากับ Tokyo Disneyland หรือ Universal Studio Japan ของโอซากา แตท่ีน่ีเรียก
วาไดวาตั้งอยูในทําเลทองเพราะจากสวนสนุกแหงน้ีนั้นเราสามารถเห็นทิวทัศนของ
ภูเขาไฟฟูจิไดแบบสบาย ๆ สวนสนุกแหงน้ีรวบรวมเครื่องเลนสุดหวาดเสียวท่ีติดอันดับ
โลกเอาไวหลายรายการมากมาย

เป็นเทศกาลชมดอกทิวลิปท่ีเกิดขึ้นท่ีชิบะ ซ่ึงมีแบ็กกราวนดเป็นกังหันลมสไตลฮอน
แลนดชื่อ Dutch Maid ในชวงเดือนเมษายน ท่ีน่ีนักทองเท่ียวจะไดพบกับทุงดอกทิวลิปท่ี
มีความสวยงาม ท่ีมีทิวลิปมากถึง 100 ชนิด รวมกวา 670,000 ตน มากมายดวยสีสัน
ของทุงดอกไมท่ีบานสะพรั่งตอนรับนักทองเท่ียวผูมาเยือนท่ีแหงน้ี

 คํ่า  Toyoko Inn Hotel , Narita หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ตลาดปลาซึกิจิ เป็นตลาดคาสงปลา,ผักและผลไมขนาดใหญใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคาสงท่ีกระจายอยู
ในโตเกียวนั้น ตลาดปลาแหงน้ีนับเป็นท่ีท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดและเป็นท่ีรูจักกันดีวาเป็นหน่ึงในตลาดปลาท่ี ใหญท่ีสุดในโลกอีก
ดวย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคาทะเลกวา 2000 ตันตอวัน

นําทานสู วัดอาซากุสะ วัดท่ีไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความศักดิส์ิทธิ ์และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงใน กรุงโตเกียว
ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็น
สิริมงคลตลอดท้ังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวน
หอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ”

และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซ่ึงเป็นท่ี
ตั้งของรานคา ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทาน
ไดเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก

อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ท่ีริมแมน้ําสุมิดะ
“โตเกียว สกายทรี”

บาย

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว

นําทานสู ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเป็นท่ีระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรูท่ี
กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหน ุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวท่ีตึก (109) อิจิมารุคิว ท้ังเสื้อผา กระเปา รองเทา
เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญ่ีป ุนในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย

้ ้ ้ ่



จากนั้นเดินทางสู ยานชอปป้ิงชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคา มากมายและ เครื่องใช ไฟฟา กลอง
ถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่น
สําหรับวัยรุน เครื่องสําอางย่ีหอดังของญ่ีป ุนไมวาจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

พักท่ี Toyoko Inn Hotel , Narita หรือเทียบเทา

ตลาดสึคิจิ

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นชื่อตลาดปลา แตตลาดน้ีขายผักผลไมและของสดอ่ืนๆ ดวย เป็นตลาดท่ีอยูใจกลาง
เมืองโตเกียวและชื่อดังท่ีสุด ซ่ึงมีปลาสดมากกวา 2,000 ตันตอวันผานเขามา ซ่ึงตลาด
ปลาสดชื่อดังของโตเกียวแหงน้ี ไดมีการยายไปยังตลาดปลาแหงใหมชื่อ “โทโยสุ”
(Toyosu) ซ่ึงตั้งอยูบนเกาะโอไดบะ (Odaiba) โดยตลาดแหงเดิมไดถูกปิดตัวไปในวันท่ี 6
ตุลาคม 2018 และท่ีใหมไดเปิดใหบริการอยางเป็นทางการวันแรกในวันท่ี 11 ตุลาคม
2018 ถึงแมจะยายตลาดไป แตท่ีน่ีก็มีสินคาของขายมากมายท่ีนาสนใจยังคงอยู

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

ยานชิบูยา บาย

ชิบูยานั้นไดรับฉายาวาเป็น Shopping District แหงโตเกียวและของญ่ีป ุน ท่ีผูคนท่ัวโลก
รูจักกันเป็นอยางดี นอกจากน้ีก็ยังเป็นแหลงรวมของความบันเทิงหลากหลายชนิด แฟชั่น
ใหมๆ ท่ีอัพเดทตลอดเวลา คาเฟ ท่ีชวนแฮงคเอาทอยางย่ิง ไปจนถึงรานอาหารอรอยๆ ท่ี
แทรกตัวอยูมากมาย



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและค่ํา ตามอัธยาศัย

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย

่ ่

ยานชินจูกุ
ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  Toyoko Inn Hotel , Narita หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา แบง SET BOX

06.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีป ุน

09.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 601
(ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง)

บาย

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานนาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบ Set Box

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หาก

ผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

- กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น  

- กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน
การเดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย
3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

- อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวน
ใดได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

- การใหทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ
เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง
การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทาน
ชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอย
แยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ี
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
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- เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์น
การเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน
หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด 

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หอง
พักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมาย
ถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม
สามารถหาคนมาแทนได

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษี  สนามบินและคาภาษี

น้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ ลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจา
หนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

่ ่ ้ ่ ้



คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของ
เครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได

หมายเหตุ
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน

ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีป ุน ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถ
พํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง

อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ โดยลูกคาตองเดินทางทองเท่ียวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หาม
แยกออกเพ่ือเดินทางทองเท่ียวดวยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว*

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมด ท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


