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NT297
ทวัรญ์ปีุ่ น โตเกยีว ฟจู ิโออชิปิารค์ 4 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 4 วัน 3 คนื ,

The Hedistar Hotel Narita  , FUJINOBOU KAEN HOTEL

โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - คามนิารมิง - ถนนนาคามเิซ - โตเกยีวสกายทร ี- ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟจูชินั 5 
ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โออชิ ิปารค์ (ทุง่ลาเวนเดอร/์ดอกไมต้ามฤดูกาล) - ยา่นชนิจูกุ - Laox Shinjuku 

โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์- วดันารติะ - รา้นดองกี

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ออนเซ็น

02.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกชนั 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ)
มเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า

04.55 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิ THAI AIR ASIA X เทยีวบนิท ีXJ602



(คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครืองขากลับ บนเครืองมจํีาหน่าย/สงัซอืบนเครือง )

13.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!!
ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั
นําทา่นขนึรถโคช้ปรบัอากาศ

บา่ย
อาหารกลางวัน บรกิารอาหารกลางวันแบบเบนโตะบนรถ 

นําทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีว เมอืงหลวง เดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์
เจา้แม่กวนอมิทองคําทเีป็นทองสมัฤทธ ิมขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธทเีกา่แกท่สีดุใน ภมูภิาคคันโต
และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี

ถ่ายภาพเป็นทรีะลกึกับ คามนิารมิง (ประตฟู้าคํารณ) ซงึมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทใีหญ่ทสีดุในโลก แขวนอยู่ 

เลอืกชมและเชา่เครืองรางของขลังอันศักดสิทิธขิองวัดแหง่นีหรืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงของวัด
มรีา้นขายของทรีะลกึมากมายไม่วา่จะเป็นเครืองรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย
ขนมทคีนญปีุ่ นมายังวัดแหง่นีตอ้งมาตอ่ควิกัน ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิงของฝากทเีป็นแบบญปีุ่ นญปีุ่ น Made In Japan แท ้ๆ
รวมทังขา้วของเครืองใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสอืผา้ เป็นตน้ ไดท้นีี 

หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทสีงูทสีดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว
ททีา่นสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากซุะ สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมอืวันท ี22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ
634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวนเ์วอรท์นีครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา
สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูท่พัีกแรมออนเซ็น

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษไ์มอ่นั!!! 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้าํแรธ่รรมชาต ิเพอืสขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen)
น ้าํแร่ในสไตลญ์ปีุ่ นใหท้า่นไดพั้กผอ่นอย่างเต็มอมิ ซงึชาวญปีุ่ นเชอืวา่น ้าํแร่ธรรมชาตนีิมสีว่นชว่ยเรือง โรคภัยไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปลัง

ทพีกั
Fujinobou Kaen Hotel หรือระดับใกลเ้คยีงกัน (ชอืโรงแรมททีา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง)

วนัท ี2
ขนึฟจูชินั5 - ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โออชิปิารค์ (ทุง่ลาเวนเดอร/์ดอกไมต้ามฤดกูาล) - โตเกยีว - ชอ้ปปิงชนิจกูุและLaox
Shinjuku - นารฟิตะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

นําทา่นไปขนึ ภเูขาไฟฟจู ิสมัผัสบรรยากาศและกลนิอายอย่างใกลช้ดิท ีสถานีท ี5 อยู่สงูจากระดับน ้าํทะเลขนึมา 2,305 เมตร ฟจูยิาม่า,ฟจูซิงั
หรือภเูขาไฟฟจู ิ(Mr.Fuji) นันเป็นภเูขาไฟทสีงูทสีดุในป ระเทศญปีุ่ น มคีวามสงู 3,776 เมตร (12,388 ฟตุ) ตังอยู่ระหวา่ง จ.ชซิโึอกะ (Shizuoka-
ken)และ จ. ยามานาช ิ(Yamanashi-ken) ในปี พ.ศ. 2556 ทผีา่นมา
องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหภ้เูขาไฟฟจุไิดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม อกีดว้ย
เมอืขนึมาถงึชนั5จะสามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์สีวยงามของ ทะเลสาบทัง 5 ทลีอ้มภเูขาไฟฟจู,ิ เซาธแ์อลป์ (South Alps),
เมอืงยาซกึะทาเคะ(Yatsugatake) และภเูขาชชิบิ ุ(Chichibu) ทชีนั5 นียังเป็นทตัีงของศาลเจา้โคมติาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธชินิโต
เป็นทสีกัาระบชูาและอธฐิานขอพร อกีทังยังเป็นทสํีาหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชอืวา่ทบีรเิวณโดยรอบของฟจูซิงัชนั 5 นี ถูกเรียกวา่ “
Tengu no niwa “ “สวนของทา่นเทนก”ุ(ปีศาจทมีจีมูกแดงยืนออกมา) โดยมคีวามเชอืวา่ทนีีมทีา่นเทนกปุกครองอยู่นันเอง และยังวา่กันวา่
ศาลเจา้แหง่นีมสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยู่มากมาย อย่างเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทมีนี ้าํหนักกวา่ 375 กโิลกรัมตกอยู่ทพีนืในสวน
ซงึในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวานนีกันมากมาย เป็นตน้
จงึเป็นทมีาวา่ทําไมภเูขาไฟฟจูจิงึเป็นสถานทศัีกดสิทิธทิคีนเคารพบชูาและนยิมมาซอืเครืองลางกลับไปเป็นของทรีะลกึ
อสิระใหท้า่นสมัผัสกับทัศนียภาพทสีวยงามของฟจูซิงัในระยะใกล ้และเลอืกชมเลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกรณีทอีากาศไมเ่ออือํานวย และหรอืทางขนึ



โดยทางบรษิทัจะเปลยีนทเีทยีวทดแทนเป็นหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไกแทน เรอืงสภาพอากาศทางบรษิทัไมส่ามารถคาดการณ์ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซงึไดจํ้าลองเหตกุารณ์ตา่งๆทเีกดิแผน่ดนิไหวในญปีุ่ น และสาธติวธิป้ีองกันตัว
และทา่นยังสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจําลองแผน่ดนิไหวในระดับทแีตกตา่งกันไดด้ว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน Japanese Set

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จดุชมววิภเูขาไฟฟจูทิสีวยทสีดุอกีแหง่หนงึ ตังอยู่ทางเหนือรมิฝังทะเลสาบคาวากจุโิกะ
ในวันทอีากาศดสีามารมองเห็นววิของภเูขาไฟฟจูไิดอ้ย่างชดัเจน โดยตลอดปีสวนแหง่นีจะมกีารปลกูดอกไมห้มุนเวยีนกันไป อาทิ
ในชว่งปลายเดอืนเมษายนถงึตน้เดอืนพฤษภาคมจะเป็นดอกพงิคม์อส ชว่งกลางเดอืนมถิุนายนจนถงึเดอืนกรกฎาคม จะเป็นชว่งทมีกีารจัดงาน
Kawaguchiko Herb Festival ซงึเต็มไปดว้ย ดอกลาเวนเดอร ์ในปีนจีดัขนึระหวา่งวนัท1ี4ม.ิย.-15ก.ค.62
ดอกลาเวนเดอรจ์ะสง่กลนิหอมไปทัวทังสวน สว่นในชว่งเดอืนตลุาคมถงึพฤศจกิายน จะปลกูพุม่โคเคยี
ทจีะแดงฉานสดใสตลอดฤดใูบไมร้่วงอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีว นําทา่นไป ชอ้ปปิง ยา่นชนิจกูุ และ Laox Shinjuku แหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว
เป็นศนูยร์วมแฟชนัเก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชนันสิตา้ เป็นแหลง่อัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจรญิอันดับหนงึของนครโตเกยีวในปัจจบัุน
ใหท้า่นเลอืกชมและซอืสนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสอืผา้,รองเทา้
และเครืองสําอางเชน่แบนรด ์KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอนื  ๆอกีมากมายทรีาคาคอ่นขา้งถูกกวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน
(อยู่ตกึPEPEชนั8) ซงึสนิคา้ทกุอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กันหมด หรือเป็นรา้นดองก ีทขีายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง
หรือจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้รีวมสนิคา้ เคร่องใชเ้ครืองสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย
อาหารมอืเย็นอสิระตามอัธยาศัย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยตา่งๆทยี่านชนิจกู ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมุน และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย 

จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่พัีกย่านนารติะ

ทพีกั
The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเ้คยีงกัน (ชอืโรงแรมททีา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง)

วนัท ี3
อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยัหรอืซอืบตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(ราคาบตัร 2,700 บาท) หรอืเลอืกซอืOption Tour

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทยีวตามอธัยาศยัเต็มวนั 
ใหท้า่นชอ้ปปิงหรือเดนิทางสูส่ถานททีอ่งเทยีวอนื  ๆเชน่ อากฮิาบาร่า,ฮาราจกุ,ุชนิจกูหุรือชอ้ปปิงแถวนารติะ เชน่หา้งออิอนมอลล,์ชซิยุเอา้ทเ์ลท
ทอ่งเทยีวโดยตัวทา่นเอง Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้ับสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทกุวัน
มแีบรนดช์นันําของญปีุ่ นและแบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกวา่ 120 รา้นคา้เชน่ Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-
Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger, New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha
Thavasa, Polo Ralph Lauren สามารถชอ้ปไดตั้งแตเ่วลา 10:00 - 20:00 น.
ชอ้ปปิงอย่างจใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทแีหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย
การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ
SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที
การเดนิทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงทสีถานี JR Shisui Station แลว้ขนึรถไปท ีSHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ
15 นาที
เลอืกเทยีวดสินีย ์Tokyo Disneyland หรือ DisneySea ซงึสามารถเดนิทางโดยรถไฟหรือบัสจากสนามบนิสูด่สินียไ์ดโ้ดยงา่ย หมายเหต:ุ
ราคาบตัรทา่นละ 2,700 บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) กรณีตอ้งการสงัซอืบตัรกบับรษิทัฯ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นเดนิทางพรอ้มชําระคา่บตัร) บตัรโตเกยีวดสินยีแ์ลนดแ์ละดสินยีซ์ ีราคาเทา่กนัและเลอืกเขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหนงึ 
โตเกยีวดสินยี ์ทา่นจะไดพ้บกับความมหัศจารรยข์องโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland)และโตเกยีวดสินียซ์ ี(Tokyo Disneysea)
บรรยากาศแหง่ความสนุกสนาน ตนืตาตนืใจและเครืองเลน่มากมาย จะทําใหค้ณุไดส้มัผัสถงึความสขุตังแตก่า้วแรกทคีณุเขา้ไป
สวนสนุกทังสองแหง่นีเต็มไปดว้ยความบันเทงิ พรอ้มกับกลนิอายความเป็นญปีุ่ น
ทา่นจะไดพ้บกับตัวละครสดุคลาสสคิจากดสินียม์ากมายทโีตเกยีวดสินียแ์ลนด์
หรือดําดงิลงไปใตม้หาสมุทรกับโตเกยีวดสินียซ์ทีมีาพนอ้มกับตัวละครจากใตท้ะเลมากมาย
ดสินียเ์ป็นโลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญปีุ่ นซงึเป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทสีรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขนึในปี พ.ศ. 2526



จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกับเครืองเลน่นานาชนดิ ( ไม่จํากัดจํานวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดนตา่งๆ
ใหท้า่นเลน่เครืองเลน่ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The
Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World
ชมภาพ ยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกับการ
จับจา่ยเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทังยังจะไดส้มัผัสกับตัวการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกเีมา้ส ์มนินีเมา้ส์
พรอ้มผองเพอืนการต์นูอกีมากมายสนุกกับการจับจา่ยซอืของทรีะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด์
ทา่นสามารถเดนิทางจากสนามบนินารติะไดโ้ดยรถไฟหรือรถชตัเตลิบัส หรือถา้เดนิทางจากโตเกยีว ทา่นสามารถขนึรถไฟจากสถานีรถไฟ JR
โตเกยีวไปยังโตเกยีวดสินียแ์ลนดโ์ดยใชเ้วลา 15 นาท ีอกีทัง ยังมรีถโดยสารวงิตรงจากโรงแรมหรือสถานทตีา่ง  ๆดว้ยเชน่กัน
วธิเีดนิทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ
สนามบนินารติะ
ขนึรถไฟ JR นารติะเอ็กซเ์พรส ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 60 นาท ีเปลยีนสายรถทสีถานีรถไฟ JR โตเกยีว
ขนึรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชโินะ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาทลีงรถทสีถานีรถไฟ JR ไมฮามะเดนิประมาณ 5 นาที
โตเกยีวดสินียแ์ลนด์
เลอืกซอืOption Tour เทยีวโตเกยีว (มบัีสและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทัวรเ์สรมินีเป็นการเสนอขายบัสวันฟรีเดยเ์บอืงตน้
ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคับซอืใดๆทังสนิ ขนึอยู่กับความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน
(โปรแกรมเดนิทางไกดจ์ะเสนอขายหนา้งานบนบัส เชน่เทยีวโตเกยีว พระราชวังอมิพเีรียล ชบิยู่า ฮาราจกูหุรือโอไดบะ หรือเทยีวโยโกฮามา
เทยีวคามาครุะ หรือเทยีวเมอืงเกา่คาวาโกเอะ เป็นตน้
อัตราคา่บรกิาร /ทา่น
เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น
เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น
เดนิทาง 26-30 ทา่น ราคา 2,000 บาท/ทา่น
เดนิทาง 31 ทา่นขนึไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น
(ไกดจ์ะเสนอขายและสรุปเสน้ทางพรอ้มราคาหนา้งาน หากทา่นสนใจแจง้ความประสงคก์ับไกด)์

เทยีง-ค่าํ
อาหารกลางวันและเย็นอสิระตามอัธยาศัย

ทพีกั
The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเ้คยีงกัน (ชอืโรงแรมททีา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง)

วนัท ี4
วดันารติะ - รา้นดองก ี- หา้งAeon Mall - ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนีเป็นหนงึในวัดทเีป็นทรีูจั้กมากทสีดุในภมูภิาคคันโต ถอืวา่เป็นวัดทโีดง่ดังทสีดุในแถบชบิะ
และจํานวนผูม้าเยียมชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทตัีงของประตหูลัก
มทีางเดนิบันไดขนึสูอ่าคารหลักเป็นสถานทสํีาหรับสกัการะบชูาภายในวัดทา่นสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชนัหนงึคู ่สวนหย่อมทมีสีระน ้าํขนาดใหญ่
รวมทังบรเิวณสําหรับเลยีงสตัว ์ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญปีุ่ นเอาไว ้
นําทา่นกราบนมัสการขอพรพระเพอืสริมิงคล ใหม้ชีวีติทดีแีละยืนยาว พรอ้มเลอืกชมและซอืเครืองรางของขลังและสนิคา้พนืเมอืง

นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปปิง รา้นดองก ีเป็นรา้นทรีวบรวมสนิคา้ตา่งๆของญปีุ่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ กรณีมวีลาใกล ้ๆ กันจะมหีา้งออิน นารติะ
ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิงได ้

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับ

13.10 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดย สายการบนิ THAI AIR ASIA X เทยีวบนิท ีXJ603 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง
บนเครอืงมจํีาหนา่ย/สงัซอืบนเครอืง )

19.10 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ



อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี28 มนีาคม 2562 เวลา 09:47 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบัชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้
• ทนัีงเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบุทนัีงไดก้ารอพัเกรดทนัีง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สาํหรบัทนัีง Business/Premium
ตวัซรียีก์รุป๊ทัวรไ์มส่ามารถอพัทนัีงได ้ทนัีง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทยีว/ท่านเป็นทนัีงทมีพีนืทวีา่งทมีากกวา่ทนัีงมาตรฐาน
ดว้ยพนืทวีางขาทกีวา้งเป็นพเิศษ มพีนืทพีอทจีะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเตม็ที

• สําคญั: (ทนีงัจะอยูบ่รเิวณประตทูางออกฉุกเฉนิ ผูโ้ดยสารทนีงัในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้ง มคีณุสมบตัติามเกณฑด์งัตอ่ไปนี

• เป็นผูท้มีคีวามพรอ้มทังทางดา้นรา่งกายและจติใจเพอืทจีะสามารถช่วยเหลอืลกูเรอืในกรณฉีกุเฉนิได ้

• เป็นผูท้สีามารถเขา้ใจคาํแนะนําในกรณฉีกุเฉนิทังแบบทเีป็นเอกสาร/คาํพดูได ้

• เป็นผูท้มีอีาย ุ15 ปี ขนึไป

• เป็นผูท้ไีมไ่ดก้าํลงัตงัครรภ์

• เป็นผูท้ไีมไ่ดเ้ดนิทางมากบัครอบครวั/ทารก และ/หรอื เดก็

• เป็นผูท้ไีมไ่ดซ้อืทนัีงเสรมิ

• เนอืงดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธใินการกาํหนดทนัีงใหมบ่นเครอืง หากผูโ้ดยสารไมม่คีณุสมบัตติามเกณฑท์กีลา่วไวข้า้งตน้

•  คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า

• คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครอืงทสีายการบนิ Thai Air Asia X กาํหนดท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขนึเครอืงไมเ่กนิ7กก.
และคา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็**กรณทีา่นมคีวามประสงคจ์ะซอืน ้าํหนกัเพมิ
กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นนัพรอ้มชําระคา่น ้าํหนกั**
• ซอืนําหนักเพมิ 5 กก. ชําระเพมิ 600 บาท /เพมิ10กก. ชําระเพมิ 1,000 บาท

• เพมิ20กก. ชําระเพมิ 2,000 บาท

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทคา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000
บาทตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ท่านสามารถสงัซอืประกนัสขุภาพเพมิได ้

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆทนีอกเหนอืจากรายการระบุอาทเิช่นคา่อาหารเครอืงดมืคา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีน ้าํมนัทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม

• คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง

• คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทมีหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางครงันจีะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขนึไป กรณไีมถ่งึ
• ขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้



• หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททมีโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั

• หรอืเลอืน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วัน

• ในกรณทีลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ

• การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน

• สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น***
กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**

การยกเลกิและคนืคา่ทัวร์

• เนอืงจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชันเมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี
และกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ

• รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ

หมายเหตุ

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนาสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื
1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพมิ

• สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ
ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี
เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม

• บรกิารน ้าํดมืท่านในวันทําทัวรเ์ตม็วันวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท2ีของการเดนิทางถงึวันท4ีของการเดนิทาง รวมจํานวน3ขวด

• การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัวโมง อาทเิช่น เรมิงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน
มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั



จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง

• การประกนัภยั ทบีรษัิทฯไดท้ําไวส้าํหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทยีว ตามพ.ร.บ. การท่องเทยีว เท่านัน
ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงอืนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมอืท่านชําระเงนิคา่ทัวร ์(ท่านสามารถซอืประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท
ประกนัทัวไป และควรศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ
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