


1 สนามบินนาริตะ	-	โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต	-	สนามบินดอนเมือง	-	บุฟเฟต
ปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	Fuji
San
Resort
Hotel	หรือ
เทียบเทา	

2 ภูเขาไฟฟูจิ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/	EARTHQUAKE	MUSEUM	-	สวน
ดอกไมฮะนะโนะมยะโกะ	-	โอไดบะ	-	ไดเวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	-	กันดั้ม
ฟรอนท	โตเกียว

พัก
ที่		Narita
Kikusui
Hotel	หรือ
เทียบเทา

3 มหานครโตเกียว	-	สวนอุเอะโนะ	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ถนนนาคามิเสะ
หรือ	ถนนนากามิเซะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	ชินจูกุ

พัก
ที่	Narita
Kikusui
Hotel	หรือ
เทียบเทา	

4 วัดนาริตะ	-	อิออนนาริตะ	-	สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

10	เม.ย.	61	-	13	เม.ย.	61 ฿29,900 ฿29,900 ฿29,900 ฿8,000

12	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿39,888 ฿39,888 ฿39,888 ฿8,000

13	เม.ย.	61	-	16	เม.ย.	61 ฿39,888 ฿39,888 ฿39,888 ฿8,000



02.00	คณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานนานาชาติ	ดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	อาคาร	1
ชั้น	3	เคานเตอรเช็คอิน	หมายเลข	3-4	สายการบิน	Air	Asia	X	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน	และ	หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดิน
ทาง	ขอควรทราบ	:	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หาก
ฝาฝืน	จะมีโทษปรับและจับ	ทั้งน้ีขึน้อยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร	ดานตรวจคนเขาเมือง
05.05	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติ	นาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	Air	Asia	X	เที่ยว

บินที่	XJ	602	**	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน	ใชเวลาบินโดยประมาณ	6	ชั่วโมง	**

ชวงบาย
13.10	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	(ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย

ประมาณ	2	ชั่วโมง)หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง	และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นําทานเดินทางสู	โกเท็มบะ	พรีเมีย่ม	เอาทเล็ท	(Gotemba	Premium	Outlets)	ศูนยรวมสินคาแบ

รนดเนมทั้ง	Street	Brand	และ	Hi-End	Brand	ที่ยิ่งใหญ	ใหทานได
อิสระชอปป้ิงอยางจุใจ	เชน	MICHEL	KLEIN,	MORGAN	,	ELLE	,	CYNTHIA	ROWLEY	,	DIFFUSIONE

TESSILE	,	BALLY,	PRADA	,	GUCCI	,	DIESEL	,TUMI	,	GAP	,	ARMANY	,TAG	HEUER	,	AGETE	,
S.T.DUPONT	,	TASAKI	,	LONGINES	,	HUSH	PUPPIES	,	SCOTCH	GRAIN	,	SKECHERS	,	HOGAN	,
AIGLE	,	BANDAI	ASOBI	,	HAKKA	KIDS	เป็นตน

คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!	เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอัน้
พักที	่Fuji	San	Resort	Hotel	หรือเทียบเทา
จากนัน้	อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร	ออนเซ็นธรรมชาติ	ซึง่ชาวญีป่ ุนมีความเชื่อวา

หากไดแชน้ําแรออนเซ็น	ธรรมชาติน้ีแลว	จะทําใหผิวพรรณเปลงปลัง่	สวยงาม	และชวยใหระบบ
การหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

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

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญี่ป ุน	และแบรนดเนมชั้นนําระดับ
โลกมาไวดวยกันที่น่ี	บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ	ริม	Tomei	Expressway	ที่เชื่อม
ระหวาง	ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหงชาติฮาโกเน	กับมหานครโตเกียว	นับวาเป็นเอ
าทเลทที่ใหญที่สุดของญี่ป ุน	เป็นสถานที่ที่ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ	และ
เต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ	แคสถานที่ตั้งก็ดึงดูดความสนใจ
จากนักทองเที่ยวไดเป็นอยางดี



ขอควรทราบ	:	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หาก
ฝาฝืน	จะมีโทษปรับและจับ	ทั้งน้ีขึน้อยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร	ดานตรวจคนเขาเมือง
**	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน	ใชเวลาบินโดยประมาณ	6	ชั่วโมง	**

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(พิเศษ!	เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น)
	พักที่	Fuji	San	Resort	Hotel	หรือเทียบเทา	

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

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ฟูจิยามา	ฟูจิซัง	หรือ	ที่เรารูจักกันทั่วไปในนามของ	ภูเขาไฟฟูจิ	(Mount	Fuji)	ภูเขาที่มี

ความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล	3,776	เมตร	ภูเขาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่
ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว	และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศญี่ป ุน
นําทานเดินทางขึน้สู	ภูเขาไฟฟูจิ	ชัน้ที	่5	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)	เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจิชั้น	5	ทุกทานจะไดพบ

กับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ	และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ	์เย็นสบาย
อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย	ทานสามารถเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็น

สัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย
นําทานสูบริเวณชั้น5	ของภูเขาฟูจิมีที่ตั้งของ	ศาลเจาโคมิตาเคะ	(Komitake	Jinja)	ของศาสนาลัทธิชินโต

เป็นที่สัการะบูชาและอธิฐานขอพร	อีกทั้งยังเป็นที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ(ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา)	โดย
มีความเชื่อวาที่น่ีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง	และเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิท์ี่ผูคนตางเคารพบูชาและนิยมมาซื้อ
เครื่องลางของขลังกลับไปเป็นฝากของเป็นที่ระลึก
นําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	(Experience	Earthquake)	ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ

และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราวตางๆ	ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวที่เกิด
ขึน้ในประเทศญี่ป ุน	เทคโนโลยี	วิวัฒนาการ	การวางแผนปองกันตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ป ุนไมสามารถหลีก
เลี่ยงไดน้ี
อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย



เทีย่ง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	สวนดอกไม	ฮานะโนะมิยาโกะ	(Hananomiyako	Flower	Park)	สวนดอกไมที่เรียกไดวา

งดงามที่สุดแหงหน่ึงในบริเวณๆ	ภูเขาไฟฟูจิ	สวนดอกไมขนาดใหญใกลกับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ
มีพื้นที่ถึง	300,000	ตารางเมตร	หรือประมาณ	87.5	ไร	มีดอกไมหลากหลายสายพันธุ	ที่ปลูกไวใหนักทองเที่ยวได
เดินทางมาชมตลอดทั้งปี	ขึน้อยูตามฤดูกาล	และ	สภาพภูมิอากาศ	ภายในสวนนอกจากทุงกวางแลวน้ันยังมีดอก
ไมที่ถูกปลูกไวในโดมขนาดใหญ	เพื่อที่วาหากวันใดที่มีฝนตก	ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไมในรมได
พิเศษ	!	นําทานชม	น้ําตกเมียวจิน	(Myojin	Falls)	น้ําตกสูง	10	เมตร	ยาว	800	เมตร	ภายในสวน	บริเวณ

รอบๆ	น้ําตกยังมีกังหันและมุมถายรูปตางๆมากมายใหทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตาม
อัธยาศัย
อิสระทานสามารถเขาชมดอกไมไดตั้งแตฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูใบไมรวง	ทางสวนมีตารางบอกชวงเวลาดอกไม

บาน	วาชวงไหนมีดอกไมอะไรใหทานไดเพลิดเพลินกับสีสันของดอกไมนานาพันธุ	(ฤดูกาลของดอกไม	ปลาย
เดือนเมษายน	-	กลางเดือนพฤษภาคม	:	ดอกทิวลิป	/	เดือนมิถุนายน	-	กลางเดือนกรกฎาคม	:	ดอกปอปป้ี	,
แคลิฟอรเนียป อปป้ี	/	เดือนกรกฏาคม	-	เดือนกันยายน	:	ดอกบานชื่น	,	ดอกคอสมอส	และ	ดอกทานตะวัน
เป็นตน)
นําทานเดินทางสู	ยานโอไดบะ	(Odaiba)	คือเกาะที่สรางขึน้ไวเป็นแหลงชอปป้ิง	และแหลงบันเทิงตางๆ	ใน

อาวโตเกียว	ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในชวงหลังของปี	1990	นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่
สวยงามตั้งอยูมากมายแลว	ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สีเขียว
นําทานเดินทางสู	ไดเวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	(Diver	City	Tokyo	Plaza)	เป็นหางดังอีกหางหน่ึง	ที่อยูบน

เกาะโอไดบะ	จุดเดนของหางน้ีก็คือ	หุนยนตกันดั้ม	ขนาดเทาของจริง	ซึ่งมีขนาดใหญมาก	ที่ตั้งเดนเป็นสงาอยู
หนาหาง
อิสระใหทานไดถายรูปคูเป็นที่ระลึก	ในบริเวณหางก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม	อยางเชน	กันดั้มคาเฟ

(Gundam	Cafe)	และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม	ก็ตองไปที่	กันดัม้ฟรอนท	(Gundam	Front)	ซึ่งอยูใน
บริเวณหาง	ไดเวอรซิตี้	แหงน้ี
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางเขาสู	โรงแรมทีพ่ัก

คํ่า	อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	Narita	Kikusui	Hotel	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ภูเขาไฟฟูจิ	ชัน้ที	่5	(ทางบริษทั	ขอสงวนสิทธิไ์มขึน้	ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย	หรือ	ทางขึน้ปิด	โดยเจา
หนาที่	ที่ดูแลทางขึน้จะเป็นผูพิจารณาและตัดสินใจเทาน้ัน	กรณีที่ไมสามารถขึน้ได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์น
การชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ	เพราะทางบริษทัไดชําระคาใชจายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจาย
เรียบรอยแลว)
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

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

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture

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

เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองโตเกียว	(Tokyo)	หรือชื่ออยางเป็นทางการวา	มหานครโตเกียว	(Tokyo

Metropolis)	หรือเรียก	เอะโดะ	หรือ	เอโดะ	เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน
นําทานเดินทางสู	สวนสาธารณะอุเอโนะ	(Ueno	Park)	เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว	ภายในมี

ทั้งวัด	ศาลเจา	ทะเลสาป	และสวนสัตว	มีตนไมมากมาย	ใหบรรยากาศรมรื่นจึงเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมา
พักผอนกัน	และในฤดูใบไมผลิของทุกๆปีสวนอุเอโนะจะไดรับความนิยมเป็นอยางมากในการมาชมซากุระซึ่งมัก
จะบานชวงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน	(อาจมีการเปลี่ยนแปลง	ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ



ในแตละปีอีกครั้ง)	โดยจะมีตนซากุระเรียงรายอยูทั้งสองขางทางยาวไปตามทางเดินภายในสวน	มีจํานวน
มากกวา	1,000	ตน	ทําใหดึงดูดผูคนจํานวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ	หรือที่เรียกกันวา
“เทศกาลฮานามิ”
**เทศกาลชมดอกซากุระ	จะมีแคพีเรียดเดือนมีนาคม	สวนชวงเดือนเมษายนขอพาสมาชิกทุกทาน

ไปชมสวนดอกทิวลิป	ทีจ่ังหวัดชิบะแทน**
นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา	ณ	วัดอาซากุสะ	(Sensoji	Temple)	วัดที่ไดชื่อวาเป็นวัดที่มีความ

ศักดิส์ิทธิ	์และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว	ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม
ทองคําที่ศักดิส์ิทธิ	์ขนาด	5.5	เซนติเมตร	ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง	4.5	เมตร	ซึ่งแขวนหอย
อยู	ณ	ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด	ที่มีชื่อวา	“ประตูฟาคํารณ”

นําทานสู	ถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา	มีชื่อวา	ถนนนากามิเซะ
(Nakamise	Road)	ซึ่งเป็นที่ตั้งของรานคา	ขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆมากมาย	เชน	ขนมนานาชนิด	ของเลน
รองเทา	พวงกุญแจที่ระลึก	ฯลฯ	ใหทุกทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก
อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก	แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว	ที่ริม

แมน้ําสุมิดะ	หอคอยโตเกียวสกาย	ทรี	(Tokyo	Sky	tree)	(ไมรวมคาขึน้หอคอย)	หอสงสัญญาณโทรคมนาคม
ที่สูงที่สุดในโลก	ทิวทัศนของ	หอคอยโตเกียวสกายทรี	ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจาก
ละแวกวัดอาซะกุซาที่เต็มไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของเอะโดะ

เทีย่ง	อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย
	นําทานเดินทางสู	ยานชอปป้ิงชินจุกุ	(Shinjuku)	ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมาย

และ	เครื่องใช	ไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย	กระเปา
รองเทา	เสื้อผา	แบรนดเนม	เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE	,
KANEBO	,	SK	II	,	SHISEDO	และอื่นๆ	อีกมากมาย
นําทานเดินชอปป้ิงยานดัง	ยานฮาราจูกุ	(Harajuku)	แหลงศูนยรวมแฟชั่นของวัยรุนญี่ป ุน	อิสระกับการเดิน

ชอปป้ิงที่	‘ตรอกทาเคชิดะ’	สองขางทางเรียงรายไปดวยรานขายของวัยรุน	เสื้อผา	เครื่องประดับ	รองเทา
กระเปา	รานอาหารตางๆมากมายพรอมทั้งแบรนดเนมชื่อดังไมวาจะเป็น	DIOR	,	LOUIS	VUTTON	,	TOD’S
เป็นตน
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางเขาสู	โรงแรมทีพ่ัก

คํ่า	อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	Narita	Kikusui	Hotel	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นสวนสาธารณะอันเกาแกที่ใหญที่สุดเป็นอันดับตนๆ	ของญี่ป ุน	อีกทั้งยังเป็น
ยานที่อบอวลไปดวยกลิ่นอายแหงวัฒนธรรม	เพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่ทาง
วัฒนธรรมอยางหอศิลปและพิพิธภัณฑมากมาย	ซากุระที่สวนอุเอโนะ	จะเริ่ม
บานสิ้นเดือน	มีนาคม	และสิ้นสุดในเดือน	พฤษภาคม



**เทศกาลชมดอกซากุระ	จะมีแคพีเรียดเดือนมีนาคม	สวนชวงเดือนเมษายนขอพาสมาชิกทุกทาน
ไปชมสวนดอกทิวลิป	ทีจ่ังหวัดชิบะแทน**
**อิสระอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย**

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

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

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

	พักที่	Narita	Kikusui	Hotel	หรือเทียบเทา	

เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทุกทานสู	วัดนาริตะซัง	ชินโชจิ	(Naritasan	Shinshoji	Temple)	เป็นวัดพุทธเกาแก	ขนาดใหญ	ที่มีชื่อ

เสียงมากของเมืองนาริตะ	สรางขึน้ในปี	940	ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในวัดมีอาคารที่
หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง	เชน	หองโถงหลัก	เจดีย	3	ชั้นสไตล	Tahoto	มีชื่อวา	Great	Pagoda	of
Peace	นอกจากน้ียังมีสวนญี่ป ุน	และสวนยุโรปอีกดวย
นําทานเดินทางสู	อิออน	มอลล	(Aeon	Mall)	แบงเป็นมอลลใหญๆ	ออกเป็น	4	มอลลดวยกัน	ซุปเปอรมารเก็ต

รานคาตางๆ	รวมไปถึงโรงภาพยนต	จะอยูที่	Grand	Mall	สินคาทุกประเภทเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงจะอยูที่	Pet	Mall
สถานที่พักผอนหยอนใจสําหรับครอบครัวอยูโซน	Family	Mall	และ	สุดทาย	Active	Mall	ศูนยรวมเครื่องใชไฟฟา
Nojima	และ	สนามฟุตซอล	ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ	เมืองโตเกียว	ประเทศญีป่ ุน



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

เทีย่ง	อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย
14.25	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติ	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	Air

Asia	X	เที่ยวบินที่	XJ	603	**	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน	ใชเวลาบินโดยประมาณ	6	ชั่วโมง	30
นาที	**
19.00	เดินทาง	ถึงทาอากาศยานนานาชาติ	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียง	ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในวัด
มีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง	เชน	หองโถงหลัก	เจดีย	3
ชั้นสไตล	Tahoto	มีชื่อวา	Great	Pagoda	of	Peace	และยังมีสวนญี่ป ุน	และสวน
ยุโรปอีกดวย

หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน	ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ

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



**	หากลูกคาทานใดทีจ่ําเป็นตองออกตัว๋ภายใน	(ตัว๋เครื่องบิน	,	ตัว๋รถทัวร	,	ตัว๋รถไฟ)	กรุณาสอบถาม
เจาหนาของบริษทั	ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ
เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯ
ทราบในวันจองทัวร
ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	**
**	คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และ	มัคคุเทศกทองถิน่	ตามธรรมเนียม	ทาน

ละ	3,000	เยน/ทริป/ตอลูกคา	ผูเดินทาง	1	ทาน	รวมไปถึงเด็ก	และ	ผูใหญ	ยกเวนเฉพาะ	เด็กอายุไมถึง	2	ปี
ณ	วันเดินทางกลับ	ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได	ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน	**
	**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ปี	ณ	วันเดินทางกลับ	(Infant)	ทานละ	10,000	บาท	**	(ไมมีทีน่ัง่บนเครื่องบิน)

กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	45	วัน	กอนออกเดินทาง	พรอมชําระเงินมัดจําครั้ง
ที่	1	ทานละ	15,000	บาท	หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง	3	วัน	กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม
ถึง	15	วัน	กอนออกเดินทาง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน	100%
สวนที่เหลือ	ชําระกอนออกเดินทางอยางนอย	15	วัน
·	หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู	โดยไมตองแจงใหทานท

ราบลวงหนา
·	หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
·	เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุ

ไวทั้งหมดน้ีแลว
·	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาเอกสาร	หลักฐานการชําระเงิน	พรอมระบุชื่อผูจอง	โปรแกรมที่เดิน

ทาง	,	พีเรียดวันที่เดินทาง	,	พนักงานขาย	มาทางแฟกซ	,	อีเมล	หรือ	ไลน	ที่ทานสะดวก
·	สงรายชื่อสํารองที่น่ัง	ผูเดินทางจําเป็นจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง	หนาแรกที่มีรูปถาย	และ	ขอมูลผูเดินทาง

ครบถวนชัดเจน	โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด	,	พีเรียดวันเดินทาง	,	ในคณะ
ของทานมีใครบาง	,	เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอกรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง	หนาแรกที่มีรูปถาย	และ
ขอมูลผูเดินทาง	ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษทัฯ	ไมวากรณีใดๆ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอคาเสียหาย
อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ	-	นามสกุล	และ	อื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินหรือ	บัตรเขาชม
สถานที่ตางๆ	ใดๆ	ทั้งสิ้น

คาตัว๋เครื่องบินไป	และ	กลับตามรายการที่ระบุ	ชั้น	Economy	Class	รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุก
แหง	กรณีตองการ	Upgrade	เป็น	Business	Class	กรุณาติดตอเจาหนาที่เป็นกรณีพิเศษ	โดยอางอิงหักคาตัว๋ชั้น
Economy	Class	ตามที่ระบุในรายการ
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)	ในกรณีมีงานเทรดแฟร	การแขงขันกีฬา	หรือ

กิจกรรมอื่นๆ	ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก	ไปเป็น
เมืองใกลเคียงแทน	โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ	โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คามัคคุเมศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงเงินประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบารใน
หองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนไดประกาศ

ยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)
หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม	ผูเดินทางจะตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่ม	ทานละ

2,000	บาท	สําหรับการยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวระยะสั้น
คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด



มาตรฐาน	ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน	ทานละ
คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
ทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และ	มัคคุเทศกทองถิน่	ตามธรรมเนียม	ทานละ	3,000	เยน/ทริป/ตอลูกคา	ผู

เดินทาง	1	ทาน	รวมไปถึงเด็ก	และ	ผูใหญ	ยกเวนเฉพาะ	เด็กอายุไมถึง	2	ปี	ณ	วันเดินทางกลับ	ทัง้น้ีทาน
สามารถใหมากกวาน้ีได	ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

**	จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศ
ญีป่ ุนไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสาร
ในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	ดังตอไปน้ี	**
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดเตรียมใหในซองเอกสาร	ณ	วันเดินทาง)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	สิ่งที่ยืนยันวาทานจะเดินทางไปประเทศญี่ป ุนเพื่อทองเที่ยวจริงๆ	และจะตองกลับมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทย

แนนอน	เชน	บัตรพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นตน
4.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจะระบุใหในคูมือการทองเที่ยวใน

ซองเอกสาร	ณ	วันเดินทาง)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน
(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	อายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ณ	วันเดินทางกลับจากประเทศญี่ป ุน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
หมายเหตุ	:	กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจ

ตรงกันระหวางลูกคาและบริษทั

เงื่อนไขสําคัญทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง
-	คณะเดินทางจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า	30	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	คณะจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทาง

ทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางบริษทัยินดีที่จะประสานงาน	เพื่อใหทุกทานเดินทาง
ตามความประสงคตอไป	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	หรือ	เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอ
ไป	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง	ทั้งน้ี	กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟิรม
ลางาน
-	ฤดูหนาวในญีป่ ุนมีขอควรระวัง	สภาพอากาศจะมืดเร็ว	สี่โมงเย็นก็มืดแลว	สถานที่ทองเที่ยวตางๆ	จะปิดเร็ว

กวาปกติ	ประมาณ	1	ชม.	เดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม	และ	หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง	เวลาเดินบนหิมะ
อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง	หรือ	ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได	แวนกันแดดควรจะ
มี	เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตา	อาจทําใหเคืองตาได
-	บริษทัขอสงวนสิทธิ	์รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ	,

การเมือง	,	สายการบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมาย
ของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหาร
เวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
-	หนังสือเดินทาง	หรือ	พาสปอรต	ผูเดินทางทุกทาน	จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย	6	เดือน	ณ	วันเดินทางกลับ

ถึงประเทศไทย	และจะตองมีหนาวางอยางนอย	2	หนา	สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก	และ	เขาเมือง
-	เน่ืองจากการทองเทีย่วในครัง้น้ี	เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษทัตัวแทนในตางประเทศ

ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธิ	์ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ



-	กรณีทีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายทีจ่ะเกิด
ขึ้น	และ	จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรทีท่านชําระเรียบรอยแลว
-	หากวันเดินทาง	เจาหนาทีส่ายการบิน	หรือ	ดานตรวจคนออก	และ	เขาเมือง	ตรวจพบ

หนังสือเดินทาง	หรือ	พาสปอรตของทานชํารุด	เชน	เปียกน้ํา	ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง	มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป
มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา	มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง	เป็นตน	ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
ทางสายการบิน	หรือ	เจาหนาที่ดานตรวจคนออก	และ	เขาเมือง	มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได	ดัง
น้ันกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง	กรณีชํารุด	กรุณาติดตอกรมการ
กงสุล	กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม	โดยใชฉบับเกาไปอางอิง	และ	ยืนยันดวย	พรอมกับ
แจงมาที่บริษทัเร็วที่สุด	เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง	หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษทัเรียบรอย
แลว	กรณีที่ยังไมออกตัว๋เครื่องบิน	จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย	แตหากออกตัว๋เครื่องบินเรียบรอยแลว
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด	ซึ่งโดยสวนใหญตัว๋เครื่องบินแบบกรุปจะออก
กอนออกเดินทางประมาณ	14-20	วัน	กอนออกเดินทาง	ทั้งน้ีขึน้อยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเป็น
สําคัญ
-	เงื่อนไขการยกเลิกการจอง	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบิน	เป็นตัว๋เครื่องบินชนิดราคาพิเศษ	(กรุป)	ราคาตัว๋เครื่องบิน

โปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี
-	ขอมูลเพิม่เติม	เรื่องตัว๋เครื่องบิน	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป	-	กลับพรอมกัน

หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บ
-	เกีย่วกับการจัดทีน่ัง่บนเครื่องบิน	จะเป็นไปตามที่สายการบินกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไป

แทรกแซงได	แตทั้งน้ีและทั้งน้ัน	ทางบริษทัจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน	ไดน่ังดวยกัน	อยางที่ดีสุด
-	กรณียกเลิกการเดินทาง	และทางบริษทัไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	Refund	ได	หมายถึง

เรียกเงินคืนไดบางสวน)	ผูเดินทางจําเป็นจะตองรอ	Refund	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
-	ขอมูลเพิม่เติม	เรื่องโรงแรมทีพ่ัก	เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจ
ทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และหองคู	(Twin	/	Double)	และ	หองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)
หองพักอาจจะไมติดกัน	หรือ	อาจอยูคนละชั้น	คนละอาคารกัน	ซึ่งขึน้อยูกับระบบการจัดการของโรงแรม
-	โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลีย่น	หรือ	เปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความ
ลาชาของสายการบิน	โรงแรม	ที่พัก	การจราจร	เหตุการณทางการเมือง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	อุบัติเหตุ
สภาพอากาศ	ภัยธรรมชาติ	วาตภัย	อัคคีภัย	หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ	ก็ตาม	(ซึ่งเป็นเหตุการณที่นอกเหนือการ
ควบคุมจากทางบริษทั)	โดยทางบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ
-	กรณีทีท่านตองการยกเลิกการเดินทาง	เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง	สายการบิน	สภาพ

อากาศ	ภัยธรรมชาติ	วาตภัย	อัคคีภัย	ทั้งๆ	ที่สายการบิน	หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทอง
เที่ยว	ยังคงใหบริการอยูเป็นปกติ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน
-	หากในวันเดินทาง	สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได	ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์

ในการไมคืนคาใชจาย	เน่ืองจากทางบริษทัไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว
-	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบ	และ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน	ในกรณีดังน้ี
Ø	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง	หามผูเดินทาง	เดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ

เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา
เมืองหามเดินทาง
Ø	กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
Ø	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง	ใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวที่

พํานักอยูในประเทศไทย

-	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิม่	หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง
-	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
-	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน	,	การยกเลิกบิน	,	การ
ประทวง	,	การนัดหยุดงาน	,	การกอการจลาจล	,	ภัยธรรมชาติ	,	การนําสิง่ของผิดกฎหมาย	ซึง่อยูนอก
เหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
-	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากเกิดสิง่ของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน	,
เกิดจากการโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง
-	เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
-	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พัก
ในตางประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
-	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวีลแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วัน

กอนการเดินทาง	หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได



-	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ	ทัง้สิ้นแทนผูจัด	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
-	กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	Triple	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอ

สงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1	หองพักเดี่ยว	อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม	หรือ	หาก
มีทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด
-	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1	ขวด	ตอคนตอวัน	โดยเริ่มแจกในวันที่	2	ของการเดินทาง	ถึงวันสุดทาย	ของการเดิน
ทาง	ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําดื่มแจก
-	การบริการของรถบัสนําเทีย่วญีป่ ุน	ตามกฎหมายของประเทศญีป่ ุน	สามารถใหบริการวันละ	10

ชัว่โมง	ในวันนัน้ๆ	มิอาจเพิม่เวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง
ขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกับกระเป าสัมภาระ
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	20	กิโลกรัม

(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได	(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม	กรณีที่กระเปาของทานไมเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการ
บินกําหนด)
สําหรับกระเป าสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม

และมีความกวาง	ยาว	และ	สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46
เซนติเมตร	(18	น้ิว)	ขนาดตามความเหมาะสม	ไมสามารถนําของเพลง	และ	ของมีคนขึน้บนเครื่องได	กรณีที่ทาน
จําเป็นตองนําไปดวย	จําเป็นจะตองใสกระเปาเพื่อโหลดลงใตทองเครื่อง	หากไปถึงดานตรวจสัมภาระและยังอยูใน
กระเปาถือขึน้บนเครื่องบิน	ทานจะตองทิ้งวัตถุน้ันๆ
เกีย่วกับแบตเตอรีส่ํารอง	หรือ	อุปกรณทีมี่แบตเตอรีทุ่กชนิด	กรมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ

หรือ	ไออาตา	(IATA)	มีกฎมาตราฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่ขึน้บนเครื่องบิน	หามนําแบตเตอรี่
สํารอง	ใสกระเป าเดินทางโหลดลงใตทองเครื่องบิน	แตสามารถใสกระเปาสัมภาระถือขึน้บนเครื่องบินได	ตาม
ความจุดังน้ี
-	แบตเตอรีส่ํารอง	ที่มีความจุไฟฟา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	10	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมระบุจํานวนชิ้น
-	แบตเตอรีส่ํารอง	ที่มีความจุไฟฟา	ตั้งแต	20,000	–	32,000	mAh	(หรือมากกวา	160	Wh.)	สามารถนําขึน้เครื่องได
ทานละไมเกิน	2	ชิ้น
-	แบตเตอรีส่ํารอง	ที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	(หรือมากกวา	160	Wh)	ไมอนุญาตใหนําขึน้เครื่องในทุก
กรณี
กรณีที่ตองมีการเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวามาตรฐาน

ได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระ
น้ําหนักเกิน	(ทานจําเป็นตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบ	กรณีเกิดการสูญเสีย	,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

-		เงื่อนไขการยกเลิกการจอง	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบิน	เป็นตัว๋เครื่องบินชนิดราคาพิเศษ	(กรุป)	ราคาตัว๋เครื่องบิน
โปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี
-		กรณียกเลิกการเดินทาง	และทางบริษทัไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	Refund	ได	หมายถึง

เรียกเงินคืนไดบางสวน)	ผูเดินทางจําเป็นจะตองรอ	Refund	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
-		กรณีทีท่านตองการยกเลิกการเดินทาง	เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง	สายการบิน	สภาพ
อากาศ	ภัยธรรมชาติ	วาตภัย	อัคคีภัย	ทั้งๆ	ที่สายการบิน	หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทอง
เที่ยว	ยังคงใหบริการอยูเป็นปกติ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน
-		หากในวันเดินทาง	สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได	ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์น
การไมคืนคาใชจาย	เน่ืองจากทางบริษทัไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว


