


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ
-	ถนนนาคามิเสะ	หรือ	ถนนนากามิเซะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	หมูบานโอชิโนะฮัค
ไค	-	สวนดอกไมฮะนะโนะมยะโกะ	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	Fuji
San
Resort
Hotel
หรือ
ระดับ
เดียวกัน	

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	ทุงดอกคอสมอส	-	ทุงดอกลาเวนเดอร	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	-
สวนไคราคุเอน	-	อุชิคุ	ไดบุทสึ	-	อามิ	พรีเมี่ยม	เอาทเลต

พักที่
Tsukuba
Onsen
Hotel
หรือ
เทียบเทา

4 เมืองเกาซาวาระ	-	ตลาดอะเมโยโกะ	-	ชินจูกุ	-	โอไดบะ	-	ไดเวอรซิตี้	โตเกียว
พลาซา	-	กันดั้ม	ฟรอนท	โตเกียว

พักที่
NARITA
KIKUSUI
HOTEL
หรือ
เทียบเทา

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

9	พ.ค.	61	-	13	พ.ค.	61 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿7,900

16	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿7,900

24	พ.ค.	61	-	28	พ.ค.	61 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿7,900

30	พ.ค.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿7,900

31	พ.ค.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿7,900

6	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿7,900

13	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿7,900

20	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿7,900

27	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿7,900

28	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿7,900



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3
น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย
บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง	ทังขาไป	-	ขากลับ

ชวงคํ่า
20.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชัน้	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

เคานเตอร	สายการบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
23.45	น.	เหินฟาสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยเทีย่วบินที	่XJ600

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะประเทศญี่ป ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เรียบรอยแลว	(เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา)	***สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก
ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	เมืองโตเกียว	นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา	ณ	วัดอาซากุสะ	วัดที่ได

ชื่อวาเป็นวัดที่มีความศักดิส์ิทธิ	์และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว	ภายใน
ประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิส์ิทธิ	์ขนาด	5.5	เซนติเมตร	ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี	ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวย
ความสูง	4.5	เมตร	ซึ่งแขวนหอยอยู	ณ	ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด	ที่มีชื่อวา	“ประตูฟ าคํารณ”	และ
ถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา	มีชื่อวา	ถนนนากามิเซะ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของราน
คาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ	มากมาย	อาทิ	ขนมนานาชนิด	ของเลน	รองเทา	พวงกุญแจที่ระลึก	ฯลฯ
ใหทุกทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ	และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดใน

โลก	แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว	ณ	ริมแมน้ําสุมิดะ	หอคอยโตเกียวสกาย	ทรี	(Tokyo	Sky	tree)
(ไมรวมคาขึ้นหอคอย)	หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก	...	เปิดใหบริการเมื่อ	วันที่	22	พฤษภาคม
2555	โดยหอน้ีมีความสูง	634	เมตร	สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง	ในมณฑลกวางโจว	ซึ่งมีความ
สูง	600	เมตร	และหอซีเอ็น	ทาวเวอร	ในนครโทรอนโต	ของแคนาดา	มีความสูง	553	เมตร	ทิวทัศนของ	หอคอย
โตเกียวสกายทรี	ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุซาที่เต็มไปดวยกลิ่น
อายแบบเมืองเกาของเอะโดะ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย
เดินทางสู	หมูบานโอชิโนะฮักไก	(Oshino	Hakkai)	เป็นจุดทองเที่ยวที่สรางเป็นหมูบานเล็กๆ	ประกอบดวย

บอน้ํา	8	บอในโอชิโนะ	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ	กับทะเลสาบยามานาคาโกะ	บอน้ําทั้ง	8	น้ีเป็นน้ํา
จากหิมะที่ละลายในชวงฤดูรอน	ที่ไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิผานหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกวา	80	ปี
ทําใหน้ําใสสะอาดเป็นพิเศษ	นอกจากน้ียังมีรานอาหาร	รานจําหนายของที่ระลึก	และซุมรอบๆบอ	ที่ขายทั้งผัก
ขนมหวาน	ผักดอง	งานฝีมือ	และผลิตภัณฑทองถิ่นอื่นๆ	อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซื้อของที่
ระลึกตามอัธยาศัย
เดินทางสู	สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ	(Hananomiyako	Flower	Park)	สวนดอกไมที่เรียกไดวางดงาม

ที่สุดแหงหน่ึงในบริเวณๆ	ภูเขาไฟฟูจิ	สวนดอกไมขนาดใหญใกลกับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ	มีพื้นที่
ถึง	300,000	ตารางเมตร	หรือประมาณ	87.5	ไร	มีดอกไมหลายพันธุ	ที่ปลูกไวใหนักทองเที่ยวไดเดินทางมาชม
ตลอดทั้งปี	ภายในสวนนอกจากทุงกวางแลวน้ันยังมีดอกไมที่ถูกปลูกไวในโดมขนาดใหญ	เพื่อที่วาหากวันใดที่มี
ฝนตก	ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไมในรมได	ไฮไลท!!!	น้ําตกเมียวจิน	น้ําตกสูง	10	เมตร	ยาว	800
เมตร	ภายในสวน	บริเวณรอบๆ	น้ําตกยังมีกังหันและ	มุมถายรูปใหทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจ
ตามอัธยาศัย	ทานสามารถเขาชมดอกไมไดตั้งแตฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูใบไมรวง	ทางสวนมีตารางบอกชวงเวลา
ดอกไมบาน	วาชวงไหนมีดอกไมอะไรใหทานไดเพลิดเพลินกับสีสันของดอกไมนานาพันธุ	(ปลายเดือน
เมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม	:	ดอกทิวลิป,	เดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม	:	ดอก
ป อปป้ี,แคลิฟอรเนียป อปป้ี,	เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน	:	ดอกบานชื่น,ดอกคอสมอส	และดอก
ทานตะวัน	เป็นตน)

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ของโรงแรม	เมนู	บุฟเฟตขาปูยักษ
พักที	่Fuji	San	Resort	Hotel	หรือระดับเดียวกัน
จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ	แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิว

พรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

กรุงโตเกียว	เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ	ซึ่ง
แปลวาปากแมน้ํา	เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ป ุนในปี	1868	ก็ถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นโตเกียว	ซึ่งแปลวาเมืองหลวงทางตะวันออก

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว	ตั้งอยู
ใจกลางของ	Sumida	City	Ward	ไมไกลจาก	วัดอาซากุสะ	มีความสูงถึง	634
เมตร	บริเวณรอบๆเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ัน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหมูบานเล็กๆ	ในละแวกทะเลสาบทั้ง	5	ของภูเขาไฟฟูจิ	อยูระหวาง	ทะเล
สาป	Kawaguchiko	และ	Yamanakako	โอชิโนะ	ฮัคไคมีบอน้ําทั้งหมด	8	บอ
เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ	ซึมผานชั้น
ของลาวาที่เป็นรูพรุน	ใชเวลานานถึง	80	ปี	ทําใหน้ําในบอที่หมูบานน้ีใสมาก
บอน้ําพุธรรมชาติทั้ง	8	บอ	มีความเชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ	์ดังน้ันคนมัก
จะมาขอพรกัน	แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิที่แตกตางกันไป	เชน	เรื่อง
สุขภาพ	คูครอง	ฯลฯ

เป็นสวนดอกไมที่ไดชื่อวางดงามที่สุดแหงหน่ึง	สามารถถายรูปคูกับดอกไมใน
ทุงกวางพรอมกับภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังชวงเวลาตั้งแตปลายฤดูใบไมผลิ
จนถึงฤดูใบไมรวงเต็มไปดวยสีสันของดอกไมนานาพันธุ	มีเรือนกระจกที่เรียก
วา	“โดมดอกไม”	พรมดอกไมแตมสีสันใหเชิงภูเขาไฟฟูจิ	สวนดอกไมบนเนินสูง
มีดอกไมนานาพันธุผลัดเปลี่ยนกันมาประดับวิวภูเขา	ไฟฟูจิตามฤดูกาล	เชน
ชวงฤดูใบไมผลิจะมีดอกทิวลิป,ชวงฤดูรอนมีดอกทานตะวัน,ชวงฤดูใบไมรวง
มีดอกบานชื่น

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ
หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ของโรงแรม	เมนู	บุฟเฟตขาปูยักษ
	พักที่	Fuji	San	Resort	Hotel	หรือระดับเดียวกัน	

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล	3,776	เมตร	ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รูจักไป

ทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว	และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศ
ญี่ป ุน	ทั้งยังเป็นจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ป ุนตลอดทุกฤดูกาล
นําทานขึน้สูชั้นที่	5	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น	ในกรณีทีอ่ากาศไมเอื้ออํานวย	หรือ	ทางขึ้น

ปิด)	ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ	และสัมผัสกับความหนาว
เย็น	ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว	และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิ
ในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย
**ระหวางวันที	่09-28	พฤษภาคม	นําทานชมความงามของ	ทุงดอกพิงคมอส	ในชวงฤดูใบไมผลิดอกไม

จะบานและหนาตาดูคลายกับดอกซากุระ	สวนในฤดูอื่นจะมีใบสีเขียวแทนดูคลายตนหญา	คําวาชิบะ	หมายถึงตน
หญา	ดังน้ันจึงเรียกกันวา	ชิบะซากุระ	(Shibazakura)	แปลวา	ซากุระตนหญา	นําทานเดินชมตนชิบะซากุระที่มี
อยูอยูนับแสนตน	ปลูกอยูบริเวณรอบภูเขาฟูจิ	ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในภาคคันโต	ดูเหมือนพรมหลากสี	ทั้งสีขาว
สีชมพู	และสีแดงซึ่งสีของดอกจะเขมขึน้ตามอายุที่ปลูก	ใหทานไดสัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย	(เดือนดอกพิงคมอสจะบานหรือไมนัน้	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
**ระหวางวันที	่31	พฤษภาคม	-01	กรกฎาคม	เป็นตนไป	นําทาน	เทศกาลสมุนไพรและทุงดอก

ลาเวนเดอร	(Fujikawaguchiko	Herb	Festival)	ทุงดอกไมสีมวง	ณ	สวนยากิซะกิและสวนโออิชิ	สวนสวยที่
เต็มไปดวยดอกลาเวนเดอรเต็มทองทุงกวาง	โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบสีน้ําเงินเขมตัดกันพอดี
กับทุงลาเวนเดอรสีมวงเขมสวยงาม	!!!ไฮไลทของงานเทศกาลประจําเมืองอยาง	งานเทศกาลสมุนไพรหลากชนิด
ที่ถือเป็นของขึน้ชื่อประจําเมือง	ภายในงานเทศกาลจะมีบูธจําหนายผลิตภัณฑมากมายที่ทําจากสมุนไพรนานา
ชนิด	รวมไปถึงชาหอมๆ	ใหไดชิมกันอยางเต็มที่	นอกจากน้ี	ยังมีการประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรี
กลางแจงดวย	อิสระใหทานไดสัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย	(ดอกลาเวนเดอรจะบานหรือ
ไมนัน้	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
จากน้ันนําทานไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมที่	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	(Experience	Earthquake)	ที่

จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราวตางๆ	เกี่ยว
กับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน	และจากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	สวนไคราคุเอน	(Kairakuen	Garden)	ซึ่งติดอันดับ	1	ใน	3	สวนที่สวยที่สุดของ	สรางขึน้ในปีค.ศ.

1842	เป็นสวนพฤกษชาติสไตลญี่ป ุนที่จัดวาเป็นหน่ึงในสามสวนที่สวยที่สุดในญี่ป ุน	สามารถเดินชมไดตลอดปี
เพราะจะมีการเปลี่ยนตนไมใหเขากับฤดู	ชวงตนฤดูใบไมผลิจะมีการจัดเทศกาลดอกบวยที่มีชื่อเสียงมาก	ภายใน
สวนมีตนบวยปลูกไวมากวา	3,000	ตน	นอกจากตนบวยแลว	ยังมีป าไผ	ไมซีดาร	และโคบุนเต	อาคารสไตลญี่ป ุน
ดั้งเดิม	ตั้งอยูใกลกับทะเลสาบเซนบะ	เปิดใหเขาชมศึกษาขอมูลตางๆ	พักผอนหยอนใจ	และสามารถเห็นมุมมอง
ที่ดีที่สุดของสวนไดจากชั้นบน



นําทานนมัสการ	พระใหญอุชิคุ	ไดบุสสึ	(Ushiku	Daibutsu)	เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศ
ญี่ป ุน	และเคยเป็นรูปป้ันที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไวโดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุค	(Guinness	Book	of
world	records)	เมื่อปี	ค.ศ.	1995	ดวย	จากความสูงถึง	120	เมตร	ทําใหสามารถมองเห็นไดตั้งแตใจกลางเมือง
โตเกียวเลยทีเดียว	ไฮไลท!!!	ของที่น่ีมิไดเป็นเพียงที่สักการะพระพุทธรูปองคใหญอยางเดียวเทาน้ัน	แตยัง
สามารถเขาไปยังบริเวณภายในรูปป้ันและขึน้ไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตการณในระดับความสูงที่	85	เมตร	ซึ่งจะ
อยูตรงสวนของหนาอกพระพุทธรูป	เป็นจุดที่สามารถมองเห็น	วิวในมุมดานกวางได	ทั้งหมด	บนชั้นน้ีจะมีกระจก
ที่เป็นชองหนาตางอยูดวยกัน	4	ดาน	และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจากตรงน้ีอีกดวย
จากน้ัน	นําทานชอปป้ิง	ณ	AMI	PREMIUM	OUTLET	ซึ่งภายในมี	100	รานคาของแบรนดที่มีคุณภาพ	จากทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ	ที่จะทําใหทานพอใจและมีความสุขไปกับการชอปป้ิงสินคา	การออกแบบคอน
เซ็ปตของเอาทเล็ทแหงน้ี	คือ	เป็นเมืองชายฝ่ังตะวันตกของอเมริกา	ทานจะรูสึกสนุกไปกับการเดินชอปป้ิงและยัง
มีรานอาหารหลากหลายรูปแบบใหทานเดินเลือกซื้อเลือกหาสินคาตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	Tsukuba	Onsen	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

ทุงดอกคอสมอสหรือดอกดาวกระจาย	ดอกไมที่คนญี่ป ุนเรียกขานกันวาเป็นดั่ง
ซากุระในฤดูใบไมรวง	อันมีที่มาจากรูปรางของมันที่ดูคลายกับดอกซากุระ
ดอกคอสมอสมีหลายสี	อาทิ	สีชมพู	สีขาว	สีแดง	สีเหลือง	ฯลฯ	แมจะเป็น
ดอกไมที่มีสีสันสดใสขนาดน้ี	แตความหมายของมันคือตัวแทนหัวใจอันบริสุทธิ ์
ของหญิงสาว	เป็นความบริสุทธิห์ลากสีในฤดูใบไมรวง	ใหทุกทานได
เพลิดเพลินกับการถายรูปตามอัธยาศัย

ทุงดอกลาเวนเดอร	(Lavenders)	บานสะพรั่งเหมือนพรมสีมวงในฤดูรอนที่
ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมากมาย	มาเที่ยวชมและถายรูปเป็นที่ระลึกอยางเต็มอิ่ม
สามารถชมความงามและสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรในทุงสีมวง
ซึ่งโดยปกติทุงดอกลาเวนเดอรจะเริ่มบานในชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
ของทุกปี	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)

เป็นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่ศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว	มีสาธิตวิธีเอาตัว
รอดและวิธีรับมือ	และตัวตึกน้ันออกแบบมาใหรับมือกับแผนดินไหวไดแมจะดู
เปราะบาง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ตั้งอยูในเมืองมิโตะ	เมืองหลวงของจังหวัดอิบารากิ	หางไปทางทิศตะวันออก
เฉียงของกรุงโตเกียว	ใชเวลาเดินทางโดยรถไฟประมาณ	1	ชั่วโมง	ไดรับการ
จัดอันดับใหเป็นสวนที่มีภูมิทัศนสวยงาม	1	ใน	3	ของประเทศญี่ป ุน	ภายในสวน
มีตนบวยปลูกไวมากวา	3,000	ตน	เคยไดรับความเสียหายจากเหตุการณแผน
ดินไหวเมื่อเดือนมีนาคม	ปี	2011	แตไดรับการซอมแซม	และเปิดใหเขาชมอีก
ครั้งในเดือนกุมภาพันธ	ปี	2012

พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกซึ่งไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวย
ความสูง	120	เมตร	นักทองเที่ยวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึน้
ลิฟทที่มีความสูง	85	เมตรไปยังสวนหนาอกขององคพระได	นอกจากน้ี	ภายใน
สวนก็เต็มไปดวยทุงดอกไมที่บานตามแตละฤดูกาลทั้งสี่และสวนแบบนิกายโจ
โด	และยังมีสวนสัตวเล็กๆ	ที่เลี้ยงกระรอกกับกระตายใหวิ่งเลนอยางอิสระ

เป็นพรีเมียมเอาทเล็ทที่ใกลกรุงโตเกียวมากที่สุด	และสะดวกตอการเดินทาง
ดวยรถยนตซึ่งใชเวลาประมาณ	45	นาทีจากสนามบินนาริตะ	แหลงทองเที่ยว
ที่อยูใกลๆ	ก็มีสวนไคราคุเอนในเมืองมิโตะซึ่งเป็นหน่ึงในสวนชื่อดัง	3	แหงของ
ญี่ป ุน	นอกจากน้ีก็ยังมีพระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาด
ใหญที่สุดในโลกซึ่งไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุค	และยังมีเมืองซึคุบะซึ่งมีภู
เขาซึคุบะและมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นเขตพื้นที่การศึกษา

	พักที่	Tsukuba	Onsen	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองซาวาระ	เป็นเมืองเล็กๆ	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ

เคยเป็นศูนยกลางการขนสงขาวในชวงสมัยเอโดะ	บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผาน	มีชื่อเรียกวา	เอโดะนอย
Little	Edo	ไดรับการรักษาและบูรณะที่อยูอาศัยแบบดั้งเดิม	รานคาตางๆ	และคลังสินคาจากสมัยเอโดะ	ระหวาง
คลองจะเชื่อมตอดวยสะพานหลายแหง	ไฮไลท	สะพานจาจา	หรือ	สะพานโทโยฮาชิ	ซึ่งจะมีน้ําไหลออกมาจาก
สะพานทั้งสองดานคลายน้ําตก	ใกลๆกับสะพานจาจา	เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑอิโนะทาดาทากะและบานพักอาศัย
เดิมของเขา	อิโนะทาดาทากะ	คือผูที่บุกเบิกประเทศญี่ป ุน	สรางแผนที่ที่แมนยําในสมัยโชกุนโทกุงาวะ	ภายใน
พิพิธภัณฑจึงจัดแสดงผลงาน	และเทคนิคตางๆที่ใชในการทํางานของเขา	พรอมคําอธิบายภาษาอังกฤษ	อิสระให
ทานชมเมืองซาวาระตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
นําทานสู	ตลาดอะเมโยโกะ	(Ameyoko	Market)	ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวางสถานีอุเอโนะ

และสถานีโอคาชิมาชิ	แตกอนน้ันบริเวณน้ีเป็นที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด	ซึ่งในภาษาญี่ป ุนเรียกรานขนมเหลา
น้ีวา	“Ameya	Yokocho”	จึงเป็นที่มาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ	(Ameyoko)	ปัจจุบันมีสินคาหลากหลายชนิดทั้ง
ของสด	ของใช	เครื่องสําอาง	กระเปา	รองเทา	เสื้อผาทั้งของญี่ป ุน	และของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาใน
หางบางรานอาจจะตอราคาเพิ่มไดอีก	อาหารทะเล	ผลไม	ผักสด	รานขนมของกินเลน	เชน	ทาโกะยากิยักษ	โมจิ
ขนมเคก	ช็อคโกแลต	ไอศกรีม	ชานมไขมุก	และรานอาหารญี่ป ุน	อยางราเม็ง	ซูชิ	ขาวหนาปลาไหล	พื้นที่ตลาด



กินขนาดใหญกินพื้นที่ไปหลายซอย	รวมถึงใตดิน	สวนใหญจะเปิดรานประมาณ	10	โมงเชาไปจนถึงชวงเย็นๆ
และมักจะปิดทุกวันพุธ
นําทานอิสระ	ยานชอปป้ิงชินจุกุ	ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่องใช

ไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย	กระเปา	รองเทา	เสื้อผา
แบรนดเนม	เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,
SHISEDO	และอื่นๆ	อีกมากมาย
ทานเดินทางไป	ยานโอไดบะ	(Odaiba)	คือเกาะที่สรางขึน้ไวเป็นแหลงชอปป้ิง	และแหลงบันเทิงตางๆ	ในอาว

โตเกียว	ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในชวงหลังของปี	1990	นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่
สวยงามตั้งอยูมากมายแลว	แตก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สีเขียว	ไดเวอรซิตี้
โตเกียว	พลาซา	(DiverCity	Tokyo	Plaza)	เป็นหางดังอีกหางหน่ึง	ที่อยูบนเกาะ	โอไดบะ	จุดเดนของหางน้ีก็
คือ	หุนยนตกันดั้ม	ขนาดเทาของจริง	ซึ่งมีขนาดใหญมาก	ในบริเวณหาง	ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม	อยางเชน
กันดั้มคาเฟ 	(Gundam	Cafe)	และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม	ก็ตองไปที่	กันดัม้ฟรอนท	(Gundam
Front)	ซึ่งอยูในบริเวณหาง	ไดรเวอรซิตี้

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	NARITA	KIKUSUI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ	ซึ่งเคยเป็น
ศูนยกลางการขนสงขาวในชวงสมัยเอโดะ	เน่ืองจากเมืองแหงน้ีตั้งอยูตรงกลาง
ระหวางคลอง	มีชื่อเรียกวาเอโดะนอย	"Little	Edo"	ไดรับการรักษาและบูรณะที่
อยูอาศัยแบบดั้งเดิม	รานคาตางๆ	และคลังสินคาจากสมัยเอโดะ

ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวางสถานีอุเอโนะ	และสถานีโอคาชิมา
ชิ	ปัจจุบันมีสินคาหลากหลายชนิดทั้ง	ของสด	ของใช	เครื่องสําอาง	กระเปา
รองเทา	เสื้อผาทั้งของญี่ป ุน	และของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหาง
บางรานอาจจะตอราคาเพิ่มไดอีก	อาหารทะเล	ผลไม	ผักสด	รานขนมของกิน
เลน

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ	ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน	เป็นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพ
สินคา,	รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญอยาง	Big	Camera	และยานบันเทิงยาม
ราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture



อิสระรับประทานอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย

สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง	ที่อยูบนเกาะ	โอไดบะ	จุดเดนของหางน้ีก็คือ	หุนยนต
กันดั้ม	ขนาดเทาของจริง	ซึ่งมีขนาดใหญมาก	ในบริเวณหาง	ก็จะมีรานคา
สําหรับคอกันดั้ม	อยางกันดั้มคาเฟ 	(Gundam	Cafe)	และถาอยากเขาไปดู
นิทรรศกาลกันดั้ม	ก็ตองไปที่	กันดั้มฟรอนท	(Gundam	Front)	ซึ่งอยูในบริเวณ
หาง

สามารถเขาไปชมไดฟรี	ตั้งอยูใกลๆกับหาง	Diver	City	Tokyo	นอกจากหุนกัน
ดั้มแลว	จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดั้มโดยเฉพาะ	ไมวาจะเป็น
Museum	Space,	Experiece	Field	,	DOME-G	เป็นตน	โดยมีคาใชจายในการ
เขาชม	นอกจากน้ียังมี	Gundam	Official	Shop	และ	Guadam	Cafe	อีกดวย
เปิดตั้งแต	10.00-20.00	น

	พักที่	NARITA	KIKUSUI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
09.15	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	แอรเอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ601
13.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ	**สายการบินมี

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

30	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวีลแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วัน

กอนการเดินทาง	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1	หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1ขวด	ตอคนตอวันเริ่มในวันที่	2	ของการเดินทาง	ถึงวันที่	3	ของการเดินทาง	รวม

จํานวน	2	ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	ในวัน

น้ันๆ	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการ
จราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง

1.	มัดจําทานละ	15,000	บาท	ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง	3	วัน	กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง
ภายใน	20	วัน	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
2.	สวนที่เหลือ	ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย	30	วัน

·	หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
·	หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
·	เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ทั้งหมดน้ีแลว
.	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาการโอนเงิน	พรอมระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ
·	สงรายช่ือสํารองทีน่ัง่	ผูเดินทางตองสงสําเนาหนงัสือเดินทาง	(Passport)	โดยเซ็นตช่ือพรอมยืนยันวา
ตองการเดินทางทองเทีย่วทริปใด,	วันทีใ่ด,	ไปกับใครบาง,	เบอรโทร	//	[หากไมสงสําเนาหนงัสือเดินทาง
(Passport)	มาให	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดช่ือ-นามสกุล	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิ้น	



1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ	รวมถึงคาภาษีสนามบิน	และคาภาษีน้ํามัน
3.	คารถโคชปรับอากาศ
4.	โรงแรมที่พักตามที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)
5.	คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
6.	คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ
7.	คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบาร
ในหองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ
2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนได

ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วัน)
3.	หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม	ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม	2,000	บาท	สําหรับการ

ยื่นรองขอวีซา
4.	คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกิน

ขนาดมาตรฐาน
5.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
6.	คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
7.	คาทิปมัคคุเทศก,	คนขับรถ,	1,000	บาท/ทาน/ทริป,	คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
8.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯ	จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน

(โปรดตรวจสอบ	Passport:	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึน้ไป	และเหลือหนากระดาษ
อยางตํ่ า	2	หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม)
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

**	ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	/	ราคาเด็กอายุตํ่ากวา	2	ปี	(Infant)	ทานละ	7,900	บาท	ราคา
น้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ	1,000	บาท/ทริป**
สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	9,000	บาท	จากราคาทัวร
*	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	ทัง้น้ีเพื่อประโยชน

ของตัวทานเอง	*



เดินทางขึ้นตํ่า	34	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	กรุปจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระ
คาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป	โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา
รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน

เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถ
ใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ี
ขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดินทาง

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี	และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดิน
ทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
รวมถึง	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


