โปรแกรมพิเศษ!! ชมซากุระก่อนใคร
พร้อมเล่นหิมะ โตเกียว ฟูจิสกี คาวาซุ 4วัน 3คืน
คุ้มสุด!!! พักออนเซ็น 2 คืน นาริตะ 1คืน มีรถ ไกด์ พาเที่ยวทุกวัน
ทานบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ ราคาพิ เศษ ! ! ! เริ่มเพียง 21,988 บาท
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชมซากุระก่อนใครได้ท่ี เมืองคาวาซุ เมืองทีด่ อกซากุระบานเร็วทีส่ ุดในเขตคันโต (แถบโตเกียว)
สนุกสานกับการเล่นหิมะ ทีล่ านสกีฟจู ิ เท็น
Mishima Skywalk สะพานแขวนแห่งใหม่ทย่ี าวทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ
ชมวิวฟูจิ ชมหมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก หรือหมู่บ้านน้าใส
สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญีป่ ่ นุ
ทดสอบความสันสะเทื
่
อนที่พิพิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว
เยือน มหานครโตเกียว เมืองหลวงทีเ่ ต็มไปด้วยแหล่งบันเทิง วัฒนธรรม แหล่งช้อปปิ้ ง สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ เป็ นวัดพุทธทีเ่ ก่าแก่และมีความสาคัญทีส่ ุดแห่งหนึ่งในโตเกียว
ย่านชิ นจูก ุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็ นศูนย์รวมแฟชันเก๋
่ ๆ
โอไดบะ เมืองริมอ่าวโตเกียวทีเ่ ต็มไปด้วยศูนย์รวมความบันเทิง ทะเล และสวนสาธารณะมากมาย ช้อปปิ้ งที่หา้ ง
ไดเวอร์ซติ ้แี ละชมหุ่นกันดัม้ ตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง
• วัดนาริตะ เป็ นวัดพุทธเก่าแก่ขนาดใหญ่ ทีมชี ่อื เสียงมากของเมืองนาริตะ
• สัมผัสกับวัฒนธรรมการอาบน้าของคนญีป่ ่ นุ "ออนเซ็น" หรือ "การแช่บ่อน้าร้อน"
• เมนูไม่ควรพลาดเมื่อมาญีป่ ่ นุ คือ ขาปูยกั ษ์

เดิ นทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เครือ่ งลาใหญ่ AIR BUS A330-300 จานวน 377 ที่นัง่ แบบที่นัง่ 3-3-3
น้าหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG บินตรงสู่โตเกียว(สนามบินนาริตะ)
วันที่
1

รายละเอียดท่องเที่ยว
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ห้างได
เวอร์ซิตี้ – กันดัม้ ตัวใหม่ RX-0 Unicorn – โออิ โสะ ออนเซ็น

2

โออิ โสะ – เมืองคาวาซุ – Kawazu Sakura Festival2019 – Mishima Skywalk – โอชิ โนะฮักไก ออนเซ็น

3

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – ลานสกีฟจู ิ เท็น – พิธีชงชาแบบญี่ปนุ่ – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ – นาริตะ

4

วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ

กาหนดวันเดิ นทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

08 - 11 Feb 2019

21,988

21,988

21,988

7,000

8,500

09 - 12 Feb 2019

21,988

21,988

21,988

7,000

8,500

14 - 17 Feb 2019

22,988

22,988

22,988

7,000

8,500

15 - 18 Feb 2019

23,988

23,988

23,988

7,000

8,500

17 - 20 Feb 2019

23,988

23,988

23,988

7,000

8,500

21 - 24 Feb 2019

23,988

23,988

23,988

7,000

8,500

22 - 25 Feb 2019

23,988

23,988

23,988

7,000

8,500

24 - 27 Feb 2019

22,988

22,988

22,988

7,000

8,500

28 Feb - 03 Mar 2019

23,988

23,988

23,988

7,000

8,500

01 - 04 Mar 2019

23,988

23,988

23,988

7,000

8,500

03 - 06 Mar 2019

23,988

23,988

23,988

7,000

8,500

06 - 09 Mar 2019

24,988

24,988

24,988

7,000

8,500

07 - 10 Mar 2019

24,988

24,988

24,988

7,000

8,500

รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1
02.00
04.55
13.10

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โอไดบะ – ห้าง
ไดเวอร์ซิตี้ - กันดัม้ ตัวใหม่ RX-0 Unicorn - โออิ โสะ ออนเซ็น
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชัน้ 3 เคาน์ เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)
มีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋ า
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ่ นุ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่
XJ602 (มีบริการอาหารบนเครือ่ งขาไป)
เดินทางถึง สนามบิ นนาริ ต ะ (เวลาเร็ว กว่าเมืองไทย 2 ชัวโมง
่
กรุณ าปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) สาคัญ!!! ประเทศญี่ ปุ่นไม่อนุ ญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัต ว์
พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและปรับ นาท่านขึ่นรถโค้ชปรับอากาศ จากนัน้ นา
ท่านเดินทางสู่ เมื องหลวงโตเกี ยวเดินทางสู่วดั อาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพร
จากองค์ เจ้าแม่กวนอิ มทองคา ที่เป็ นทองสัมฤทธิ ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่
ทีส่ ุดใน ภูมภิ าคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลตลอดทัง้ ปี ถ่ายภาพเป็ น
ทีร่ ะลึกกับ คามิ นาริมง (ประตูฟ้าคารณ) ซึง่ มีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟ
ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิสิ์ ทธิของวั
์ ดแห่งนี้หรืเพลิดเพลิน
กับ ถนนนาคามิ เซ ถนนช้อ ปปิ้ งที่ มีช่ือ เสีย งของวัด มีร้านขายของที่ร ะลึก มากมายไม่ ว่า จะเป็ น
เครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขาย ขนมที่คนญี่ป่ นุ มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิว
กัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้ งของฝากทีเ่ ป็ นแบบญี่ป่ นุ ญี่ป่ นุ Made In Japan แท้ ๆ รวมทัง้
ข้าวของเครื่องใช้คุณ ภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม , หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสื้อผ้า เป็ นต้น ได้ท่นี ่ี หากมี
เวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบั หอคอยที่โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของ
มหานครโตเกียว ทีท่ ่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กบั วัดอาซากุซะ สาหรับโตเกียวสกายที
เปิ ด ให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์ เก่าคือหอคอยแคนตัน
ทาวน์เวอร์ท่นี ครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา นาท่านเดินทาง
ไป โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ท่เี กิดจากการถมทะเลขึน้ มาเป็ นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายชนิด
ที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมายและถ่ายรูปกับ กันดัม้ ตัว
ใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึน้ มาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทาให้มคี วามสูง
ถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเปิ ดตัวเป็ นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560 (อิ สระให้ ท่าน
ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย) จนถึง เวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่ท่พี กั เมื อ งโออิ โสะ โรงแรม
สวยงามริมทะเล
ที่พกั : Oiso Prince Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5วันก่อนวันเดินทาง)

ไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้าแร่ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้าแร่ในสไตล์ญป่ี ่ นุ ให้ท่าน
ได้ผ่อนคลายอย่างเต็มอิม่ ชาวญีป่ ่ นุ เชือ่ ว่าน้าแร่น้มี สี ่วนช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและทาให้ผวิ พรรณเปล่ง
ปลัง่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า

โออิ โสะ – เมืองคาวาซุ - Kawazu Sakura Festival2019 – Mishima Skywalk - โอชิ โนะฮักไก ออน
เซ็น
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 1)

เทีย่ ง

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาซุ (Kawazu) เมืองอิ ซุ (Izu) จังหวัดชิ ซุโอกะ เป็ นเมืองเล็กๆทีอ่ ยู่ตดิ ทะเล
ทางตะวันออกของคาบสมุทรอิซุ (Izu Peninsula) นาท่านไปชม งาน Kwawazu Sakura Festival 2019
หรืองาน"คาวาสึซากุระมัตสึริ"ไปชมซากุระเป็ นที่ แรกๆ ก่อนใครในญี่ปุ่น ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี เป็ นต้นไปตลอดเวลากว่า 1 เดือน"คาวาสึซากุระ(Kawazu-zakura)"ดอกซากุระซึ่งเป็ นซากุระ
สายพันธ์ท้องถิ่น จะออกดอกอวดโฉมเร็วกว่าซากุระทีไ่ หนๆในเกาะฮอนชู ซากุระสีชมพูเข้มเรียงตัวยาว
ตลอดริมน้ากว่า4กม.และบานทัวเมื
่ องหลายพัน ต้นบางจุดยังมีดอก"นาโนะฮานะ"หรือดอกวางตุ้งสีเหลือง
บานพร้อ มกั นอีกด้วยสีสนั ตัดกันสวยงามมาก งาน "คาวาสึซากุระมัตสึร"ิ ในช่วงเทศกาลทัวบริ
่ เวณจัด
งานจะมีร้านค้า ร้านอาหารต่ างๆมากมาย ให้ท่านได้อิสระถ่ ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย (ช่ว ง
ระยะเวลาจัดงานระว่างวันที1่ 0ก.พ.62-10 มี.ค.62)
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

วันที่ 2

บ่าย

นาท่านเดินสู่เมืองมิ ชิมะเพื่อนาท่านไปชม Mishima Skywalk สะพานแขวนแห่งใหม่ทย่ี าวทีส่ ุดในญีป่ ่ ุน
กับวิว 360° ชื่ออย่างเป็ นทางการของสะพานแขวนแห่งนี้คอื “สะพานแขวนใหญ่ฮาโกเน่ เซย์โรคุ-มิ ชิ
มะ” ซึง่ เป็ นชื่อที่ยาวและเรียกยาก จึงได้มกี ารประกวดชื่อเล่นที่เรียกได้ง่ายผลปรากฏว่า ชื่อทีไ่ ด้รบั เลือก
คือ “มิ ชิ ม ะสกายวอล์ค ” ซึ่ง เกิดจากการนาคาสาคัญ 2 คามารวมกัน ได้แก่ “มิชิมะ” ที่เป็ นชื่อ ของ
ท้องถิน่ และ“สกายวอล์ค”ทีส่ ่อื ความหมายว่า “รูส้ กึ คล้ายกับเดินบนท้องฟ้ า” ท่ามป่ าเขาและภูเขาไฟฟูจอิ นั
งดงามและบริเวณโดยรอบ MISHIMA SKYWALK ยังมีสงิ่ ทีน่ ่าสนใจอีกมากมายเช่นคาเฟ่ ,เรือนกระจกที่
มีดอกไม้เบ่งบานตลอดปี สามารถชมโคมระย้าดอกไม้ทต่ี ดิ อยู่มากมายตามเพดานได้ ณ ทีแ่ ห่งนี้ มีอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มให้บริการจาหน่ ายและสามารถหาซื้อ ไดฟู กุสตรอเบอร์ร่ี น้ าผลไม้ส ด ผักผลไม้ และ
อาหารดองที่ล้วนแต่คดั สรรแหล่งผลิตไปเป็ นของฝากได้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่
รวมค่าข้ามสะพานประมาณ 1,000เยน) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดยามานาชิ นาท่านไปชม
หมู่บ้านน้าใสโอชิ โนะฮักไก ชมบ่อน้ าทีแ่ ปดในโอชิโนะทีเ่ กิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิ

ค่า

มีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ท่ใี ช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พ้นื ดินและซึมซา บไปยังบ่อน้าแต่ละ
บ่อน้า ดังนัน้ น้าที่อยู่ในบ่อจะเป็ นน้าทีใ่ สสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานทีแ่ ห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้
เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้าจากธรรมชาติท่ดี ที ส่ี ุดของญีป่ ่ นุ อีกด้วย อีกทัง้ บริเวณโดยรอบสามารถชม
ดอกไม้และวิวของภูเขาไฟฟูจไิ ด้ในวันทีอ่ ากาศแจ่มใสให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ พร้อมชมและ
เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมือง จากนัน้ นาท่านดินทางสู่ทพ่ี กั
รับประทานอาหารคา่ (มื้อที่ 3) พร้อมขาปูยกั ษ์ไม่อนั ้ !!! หลังอาหารไม่ควรพลาด การอาบน้ าแร่ เพื่อ
สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้าแร่ในสไตล์ญป่ี ่ ุนให้ท่านได้ผ่อนคลายอย่างเต็มอิ่ม ชาวญี่ป่ นุ เชือว่าน้าแร่
มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวเปล่งปลัง่
ที่พกั : Fujisan Resort Hotel // Blancvert Fuji Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3
เช้า

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว - ลานสกีฟจู ิ เท็น – พิธีชงชาแบบญี่ปนุ่ – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ –
นาริตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 4)
นานาท่านเดินทางสู่ ศูนย์พิพิธภัณ ฑ์แผ่นดิ นไหว ซึ่ง ได้จาลองเหตุการณ์ ต่ างๆที่เกิดแผ่นดินไหวใน
ญี่ป่ ุน และสาธิตวิธปี ้ อ งกันตัว และท่านยังสามารถเข้าไปทดสอบในห้อ งจาลองแผ่นดินไหวในระดับ ที่
แตกต่างกันได้ดว้ ย นาท่านไปลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและทีพ่ กั ทีต่ งั ้ อยู่
บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สมั ผัสกับหิมะขาวโพลนอิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ
ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วยสกีเลือกสนุกกับสโนว์บอร์ดหรือเลือกเพลิดเพลินกับการนังเลื
่ ่อนหิมะที่ท่านจะ
สามารถนังดื
่ ่มด่ากับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิง่ นัก หรือท่านจะสามารถเลือก
ถ่ายรูปบริเวณรอบ หรือซื้อของที่ระลึกจากร้าน souvenir shop หรือเลือกทานอาหารเครื่องดื่มทีบ่ ริเวณ
ชัน้ 2ของตัวอาคารได้ตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมอัตราเช่ าอุปกรณ์ สกีและชุดสาหรับเล่นสกีราคา
ประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลื่อน Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหมิ ะยังไม่พร้อมให้บริการตามสภาพอากาศทีอ่ าจจะเปลีย่ นแปลง
หรืออากาศไม่เอื้ออานวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปรืมาณน้อยอยู่ โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่
เทีย่ วทดแทนเป็ นหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกแทน และสภาพอากาศทางบริษทั ไม่สามารถคาดการณ์

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) เมนู Japanese Set

บ่าย

นาท่านสัม ผัสประสบการณ์ พิเศษพิ ธีชงชาแบบญี่ ปุ่ นให้ท่านได้เรีย นพิธชี งชาแบบธรรมเนียมญี่ป่ ุน
และท่านสามารถ เลือกซื้อชาและสินค้าของฝากราคาถู ก ได้จากที่น่ีเช่น โฟมล้างหน้ าถ่ านหินภูเขาไฟ
โฟมชาเขียว โฟมข้าวญี่ป่ ุน หรือ ผลิต ภัณ ฑ์จากน้ ามันม้า และยาและวิต ามินของญี่ป่ ุนที่บารุงสุขภาพ
ด้านหลังร้านท่านสามารถเดิ นไปถ่ายภาพวิ วฟูจิริมทะเลสาบคาวากูจิโกะได้ สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางสู่โตเกียวเมืองหลวง ช้อปปิ้ งย่านชิ นจูก ุ แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็ น
ศูนย์รวมแฟชันเก๋
่ ๆ เท่หๆ์ ของเหล่าบรรดาแฟชันนิ
่ สต้า เป็ นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็ นย่านความเจริญ
อันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุบนั ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ า,
กล้อ งถ่ า ยรูป , MP-3, คอมพิ ว เตอร์ , Note Book, นาฬิ ก า, เสื้อ ผ้ า ,รองเท้ า และเครื่อ งส าอางเช่ น
แบนรด์ KOSE , SHISEDO, KANEBO, SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย
และร้าน100เยน (อยู่ตกึ PEPEชัน้ 8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็ น
ร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็ นร้านมัตสึโมโต้ท่รี วมสินค้า เคร่องใช้เครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย อาหารมื้อเย็นอิ สระตามอัธยาศัย
ให้ท่ านได้เลือ กชิมร้านอร่อ ยต่ างๆที่ย่านชิน จูกุ เช่ นร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุ น และร้านอร่อ ยๆอีก
มากมาย จนถึงเวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่ทพ่ี กั ย่านนาริตะ
ที่พกั : The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4
เช้า

วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นาท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดนี้เป็ นหนึ่งในวัดทีเ่ ป็ นที่รจู้ กั มากทีส่ ุดในภูมภิ าคคันโต ถือว่าเป็ นวัดทีโ่ ด่ง
ดังที่สุดในแถบชิบะ และจานวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็ นรองเพียงศาลเจ้าเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็ น
ทีต่ งั ้ ของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึน้ สู่อาคารหลักเป็ นสถานทีส่ าหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถ
บันทึกภาพเจดีย์ห้าชัน้ หนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มสี ระน้ าขนาดใหญ่ รวมทัง้ บริเวณสาหรับเลี้ยงสัต ว์ ภายใน
ก่อ สร้างด้ว ยสถาปั ต ยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ ข องศิลปะแบบญี่ป่ ุนเอาไว้ นาท่าน
กราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิรมิ งคล ให้มชี วี ติ ที่ดแี ละยืนยาว พร้อมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลัง

13.55
19.05

และสินค้าพื้นเมือง นาท่านเดินทางไปช้อปปิ้ ง ร้านดองกี้ เป็ นร้านที่รวบรวมสินค้าต่างๆของญี่ป่ ุนไว้
มากมาย ในราคาพิเศษ กรณีมวี ลาใกล้ๆกันจะมีหา้ งอิ อนมอลล์ ท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้ งได้ สมควร
แก่เวลาเดิ นทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางกลับ
ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมืองโดย สายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ603 (ค่าทัวร์ไม่
รวมค่าอาหารบนเครือ่ ง บนเครือ่ งมีจาหน่าย/สังซื
่ ้อบนเครือ่ ง )
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิ น การจราจรช่ ว งเทศกาลหรือ วัน หยุด ของญี่ ปุ่ น เป็ นต้ น โดยมิ ต้ อ งแจ้ งให้ ท ราบล่ วงหน้ า โดยทางผู้จ ดั จะ
ปรับ เปลี่ ยนโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ ของท่ านเป็ นหลัก เพื่ อ ให้ ท่านท่ อ งเที่ ยวได้ ครบถ้วนตามโปรแกรม การ
บริการของรถบัสนาเที่ ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้บริการวันละ10 ชัวโมง
่
มิ อาจเพิ่ มเวลา
ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ จะเป็ นผู้บ ริ ห ารเวลาตามความเหมาะสม จึ งขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ท่ องเที่ ยวตามสถานที่ ในโปรแกรมการเดิ นทาง อัต ราค่าบริ ก ารข้างต้ นคานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน
เท่ากับ 30 บาท กรณี อตั ราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษทั ฯขอสงวสิ ทธิ ในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่ มขึ้น
ประกาศสาคัญ รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้ กบั ผู้จดั เป็ นการชาระแบบจ่าย
ชาระขาด และผู้จ ดั ได้ชาระให้ ก บั สายการบิ นและสถานที่ ต่างๆ แบบช าระขาดเช่ นกันก่อ นออกเดิ นทาง ฉะนั ้น
หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รบั การปฏิ เสธการเข้าหรือออกนอก
เมื อ งจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ ปุ่น) ทางผู้จดั ขอสงวนสิ ทธิ ก ารคื นเงิ นสดส่ วนใดๆ
รวมทัง้ ค่าตั ๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดิ นทางครังนี
้ ้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณี ไม่ถึง
- ขอสงวนสิทธิในการปรั
บราคาค่าบริการ โดยทางบริษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
์
- หรือส่งจอยน์ทวั ร์กบั บริษทั ทีม่ โี ปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้ าก่อนการเดิ นทาง 10 วัน
2. ในกรณี ที่ลกู ค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิ ฉะนัน้ ทาง
บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
3.การชาระค่าบริการชาระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดิ นทาง 20วัน
**สาเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ ดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบั จากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั มิฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออก
และเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
4. การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตั ๋วเครื่องบินโปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลือ่ น ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ
แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
5. อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
ทีน่ งเป็
ั ่ นไปตามการจัดสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุทน่ี งได้
ั่
การอัพเกรดทีน่ งั ่ สามารถอัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat
สาหรับที่นัง่ Business/Premium ตั ๋วซีรียก์ รุป๊ ทัวร์ไม่สามารถอัพที่นัง่ ได้
ที่นัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที่ยว/ท่าน
เป็ นทีน่ งที
ั ่ ม่ พี น้ื ทีว่ ่างทีม่ ากกว่าทีน่ งมาตรฐาน
ั่
ด้วยพืน้ ทีว่ างขาทีก่ ว้างเป็ นพิเศษ มีพน้ื ทีพ่ อทีจ่ ะสามารถยืดขาได้อย่างเต็ม ที่

2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กาหนดท่านละไม่เกิ น 20 กิ โลกรัม
สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิ น7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ่ นไขของแต่ละสายการบินทีม่ กี ารเรียกเก็บ
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซือ้ น้าหนักเพิม่ กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านัน้ พร้อมชาระค่า
น้าหนัก** ซือ้ น้าหนักเพิม่ 5 กก. ชาระเพิม่ 600 บาท /เพิม่ 10กก. ชาระเพิม่ 1,000 บาท /เพิม่ 20กก. ชาระเพิม่ 2,000 บาท
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสังซื
่ ้อประกัน
สุขภาพเพิ่ มได้
7. อัตราค่าบริการนี้ xไม่รวม
1. xค่าทาหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. xค่าใช้จ่ายอื่นๆทีน่ อกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็ นต้น
3. xค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. xค่าภาษีน้ามันทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบิน
5. xค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
6. xค่าทิปยกกระเป๋ าทุกโรงแรม
7. xค่าประกันกระเป๋ าเดินทาง
8. xค่าทิ ปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สาหรับกรุป๊ ที่มีหวั หน้ าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจใน
บริการ
รายละเอียดเกีย่ วกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ่ นุ ให้กบั คนไทย
(เอกสารทีจ่ ะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิ น 15
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิ จ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้า
เมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่อไปนี้
1.ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีป่ ่ นุ (ทางบริษทั ฯจัดการให้)
2.สิง่ ที่ย ืนยันว่าท่านสามารถรับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อ าจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ป่ ุนได้ (เช่น เงินสด บัต ร
เครดิต เป็ นต้น)
3.ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่ นุ (ทางบริษทั จัดการให้)
4.กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่ นุ (ทางบริษทั ฯจัดการให้)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทาในประเทศญีป่ ่ นุ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานักระยะสัน้
3.ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4.เป็ นผูท้ ่ไี ม่มปี ระวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ป่ ุน มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทาง
บริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดิ นทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณี ที่มีผ้รู ่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
5. บริษัทฯ จะไม่ร บั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่ง ของสูญ หาย อันเนื่อ งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
6. เมื่อ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือ ค่าทัว ร์ทงั ้ หมดกับ ทางบริษัท ฯ แล้ว ทางบริษัท ฯ จะถือ ว่าท่ านได้ย อมรับ เงื่อ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
7. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอด
บุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ่พี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
11. ผู้จดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่ส ามารถคืนค่าใช้จ่ายต่ างๆ ได้เนื่อ งจากเป็ นการเหมาจ่ายกับ ตัว แทนต่ างๆ ในกรณี ท่ผี ู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่อ งมาจากการกระทาที่ ส่อ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดีย่ ว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิม่
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีป่ ่ ุน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครัง้ ทีต่ ้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเทีย่ วตามโปรแกรม
14. บริการน้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ ในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที4่ ของการเดินทางรวมจานวน 3 ขวด

15. การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญี่ป่ นุ ตามกฎหมายของประเทศญี่ป่ นุ สามารถให้บริการวันละ10-12ชัวโมง
่
อาทิเช่น เริม่
งานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มิอ าจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ จะเป็ นผู้บ ริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตาม
์
สถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บ ริษัทฯได้ท าไว้สาหรับ ความคุ้มครองผู้เดิน ทาง เป็ น การการประกันอุ บ ัติเ หตุ จากการเดินทาง
ท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษทั ฯได้ และทางบริษทั ฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถ
ซือ้ ประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษทั ประกันทัวไป
่ และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ ครองให้ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
18. ผู้จดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่ส ามารถคืนค่าใช้จ่ายต่ างๆ ได้เนื่อ งจากเป็ นการเหมาจ่ายกับ ตัว แทนต่ างๆ ในกรณี ท่ผี ู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่อ งมาจากการกระทาที่ส่อ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ

