โปรแกรมทัวร์ ญ่ ีปนุ่ TOKYO STRONG ลองรั ก ที่พักใจ (XJ) 6วัน 3คืน - รหัสทัวร์ J2818183

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

20.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ ครือ
่ ง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน
่ ง่ ั
จ ัดทีน
่ ง่ ั แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสริ ฟ
์ ทงขาไปและขากล
ั้
ับ
้ า
ื้ นา้ หน ักเพิม
ี ค่าใชจ
(นา้ หน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซอ
่ ต้องเสย
่ ย)

23.45 น.

เหิ รฟ้ าสู่ เมื อ งนาริ ตะ ประเทศญี่ ปุ่ น โดยเที่ ยวบิ น ที่ XJ600 บริการอาหาร และเครื่อ งดื่ ม
บนเครือ่ ง

วันที่สอง

นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี – เมืองโบราณคาวาโกเอะ - อาบน้ าแร่
ธรรมชาติ + ทานขาปูยกั ษ์
ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่โตเกียว นา
ท่าน เก็บภาพประทับใจกับ คู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ
หอคอยโตเกี ยวสกายทรี ” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญ ญาณโทรคมนาคมที่ สูงที่ สุดในโลก ...
เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิ ค
ทางสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่ เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ ได้
พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่
น้อยนาท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูป
เจ้าแม่กวนอิมทองคา นอกจากนั้ นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มี
ความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้ อเครื่องรางของ
ขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้ งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรา้ น
ขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขาย
ขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้ มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย

08.00 น.
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ เมืองเก่าที่ได้ขนชื
ึ้ ่อว่าเป็ นเมืองเกียวโตน้อย เมืองคาวาโกเอะมี
เสน่ หแ์ บบโบราณที่ ยงั คงสภาพให้เราได้เห็นจนถึ งทุ กวันนี้ อดีตหัวเมืองสาคัญในสมัยเอโดะ ที่
พร้อมจะพาเราย้อนยุคสู่สมัยเอโดะด้วยอาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมพร้อมแสดงให้เห็นถึงวิถีการ
ใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นในสมัยที่ขา้ วเป็ นสมบัติอนั ล้าค่า ของชาวญี่ปุ่น จากนั้นนาท่านสู่ ถนนคุราซึ
คุริ ย่านเมืองเก่าให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศย้อนยุคสมัยเอโดะ บ้านเรือนย้อนยุคที่ถอดยาวริม
สองฝั ง่ พร้อมให้ท่านได้ชมหอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ ก่อสร้างเป็ นอาคารสามชั้นสูง 16 เมตร
อายุยาวนานกว่า 350 ปี ได้ชื่อว่าเป็ นสัญลัก ษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ จากนั้ นให้ท่านได้เดิ น
เที่ยว ตรอกขนมโบราณคาชิยะ โยโคโช เป็ นซอยเล็ก ๆ ที่มีรา้ นค้าขายขนมโหลราคาถูกแบบ
โบราณและอาหารว่างซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาประมาณ 50 เยน ส่วนใหญ่ก็เป็ นบ้านของชาวบ้าน
ในย่า นนั้ น ที่ เปิ ดเป็ นร้า นขนมกัน มาตั้ง แต่ ส มัย โบราณ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจ านวนมากมาที่ นี่ เพื่ อ
เพลิ ดเพลิ นไปกับ บรรยากาศของช่วงเวลาสมัยโชวะ อิ สระให้ท่านได้เลื อกซื้ อของฝาก สิ นค้า
พื้ นเมืองมากมายตามแบบฉบับของเมืองคาวาโกเอะ

พักที่
คา่

FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้ อพิเศษที่มีขา
ปูยกั ษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ าจิ้ มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อน
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คลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม
เช้า

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บา้ นน้ าใสโอชิโนะ ฮัคไค –
ขอพรเสริมความร ่ารวย ณ ศาลเจ้าอารายา ยามะ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 โดยรถโค้ช (ขึ้ นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้
สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสดั ส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิ ท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บน
ยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร)
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เที่ยง

จากนั้น นาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จาลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ
และให้ท่านได้สมั ผัสกับความรูส้ ึกของการจาลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้ นในประเทศ
ญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นน้ าใสโอชิโนะฮัคไค นาท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน้ าบริสุทธิ์จากภูเขา
ไฟฟูจิ ที่เป็ นแหล่งน้ าตามธรรมชาติต้งั อยูใ่ นหมู่บา้ นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกัน
คือกลุ่มน้ าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ยา่ งเท้าเข้าไปในหมู่บา้ น ก็สมั ผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์
และไอเย็นจากแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยูท่ ุกมุม โดยในบ่อน้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ ์
แหวกว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่าน้ าแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลา
ไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุ ณหภูมิในน้ าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยงั
มีน้ าผุ ดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สาคัญ หมู่บา้ นโอชิโนะยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง
สินค้าโอทอปชั้นเยีย่ ม

จากนั้ นนาท่านขอพรเสริมความรา่ รวย ณ ศาลเจ้าอารายา ยามะ ศาลเจ้าแห่งนี้ ถือเป็ นขุมพลัง
แห่งความรา่ รวยที่ต้งั อยูบ่ ริเวณชั้นที่ 2 ของภูเขาไฟฟูจิแห่งจังหวัดยามานาชิ ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็ นศาล
เจ้าแห่งโชคลาภอันดับต้น ๆ ที่ชาวญี่ปุ่นมักจะเดินทางมาขอพรกัน ในช่วงวันที่ 17 ตุลาคมของ
ทุกปี จะถือเป็ นวันพิเศษที่ ทางศาลเจ้าจะจัดงานบูชาเทพเจ้าแห่งความรา่ รวยขึ้ น นอกจากเรื่ อง
โชคลาภด้านเงินทอง ศาลเจ้าแห่งนี้ ยังมี หินศักดิ์สิทธิ์ ที่มีพลังอานาจสามารถตอบคาถามได้ว่า
สิ่งที่ เราหวังอยู่หรือพรที่ เราขอนั้ นจะเป็ นจริงตามความต้องการหรือไม่ เพียงเรานึ กถึ งสิ่งที่ หวัง
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หรือถามคาถามเอาไว้ในใจและยกก้อนหินขึ้ นมา แล้วหินที่เปี่ ยมไปด้วยพลังก้อ นนี้ ก็จะบอกเราว่า
สิ่ งที่ เราหวังนั้ น จะสมหวัง หรื อ ไม่ จากน้ า หนั ก ของหิ น ที่ เรารู ส้ ึ ก ซึ่ งถ้าเรายกหิ น แล้วรู ส้ ึ ก ว่า มี
น้ าหนักเบาก็แสดงว่า พรข้อนั้นหรือสิ่งที่เราหวังจะได้สมหวังดังใจ

คา่
พักที่

อิสระอาหารค ่า ณ จุดพักรถ ที่มีอาหารหลากหลายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็ น ราเมน ข้าวหน้า
หมูทอด หมูทอดทงคันสึ ฯลฯ
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่

โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้ งเต็มวัน หรือเลือกซื้ อทัวร์ ดิสนียแ์ ลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและ
ไม่มีหวั หน้าทัวร์นาเที่ยวตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอ
คาแนะนาจากหัวหน้าทัวร์ได้)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ ส ระเต็ ม วัน ให้ท่ านอิ ส ระช้อ ปปิ้ ง หรื อ เดิ น ทางสู่ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ โดยมี ไกด์ค อยให้
คาแนะนาในการเดินทาง อาทิ
- ศาลเจ้าเมจิ เป็ นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้ นเพื่ออุทิศและเป็ นที่สถิตย์วิญญาณ
ขององค์ส มเด็ จ พระจัก รพรรดิ เมจิ ซึ่ งเป็ นจัก รพรรดิ ที่ มี ค วามส าคัญ กับ ประเทศญี่ ปุ่ นยุ ค
ปั จจุบนั เป็ นอย่างยิง่ และได้รบั ความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปั จจุบนั มากที่สุด
- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้ อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กาลัง
มองหาซื้ อเสื้ อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้ อเสื้ อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้
จากที่ นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็ นวัยรุ่น ญี่ ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็ สามารถมาดูได้ที่ นี่
ได้ จะมีวยั รุ่นญี่ปุ่นน่ ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ
นอกจากนั้ นแล้ว ท่านยังได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS
VULTTON, ZARA, GAP หรือ สาวก ONITSUKA TIGER ที่ ต อ้ งการหารองเท้าแบบต้น ฉบับ
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เที่ยง

MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้ มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีรา้ นขายตุก๊ ตา KITTY
DORAENMON หรือตุก๊ ตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่
ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS อีกด้วย
- ย่ า นชิ บุ ย่ า ศู น ย์ก ลางแฟชัน่ วัย รุ่ น ในโตเกี ย วหามุ ม ถู ก ใจถ่ า ยภาพคู่ ไ ว้เป็ นที่ ร ะลึ ก กั บ
“ฮาจิโกะ” รูปปั้ นสุ นัขแสนรูท้ ี่ กลายเป็ นจุดนั ดพบยอดฮิ ตสาหรับหนุ่ มสาวโตเกี ยว อัพเดท
แฟชัน่ สไตล์โตเกี ยวที่ ตึก(109) อิจิมารุ คิว ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและ
แฟชัน่ ชั้นนาของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
หรือเลือกเดินช้อปปิ้ งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้ อสินค้านานาชนิ ด
ได้จากที่ นี่ ไม่ว่าจะเป็ น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิ กส์ กล้องถ่ ายรูปดิจิตอล
นาฬิ กา เครื่องสาอาง ต่างๆ กันที่รา้ น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสาอาง
มากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู,้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกัน
แดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้ กั เป็ นอย่างดี และสินค้าอื่น ๆ หรือให้ท่านได้สนุ กกับ
การเลื อ กซื้ อสิ น ค้า แบรนด์ดั ง อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุ ด ฮิ ต BAO BAO
ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้ อรองเท้าหลากหลายแบรนด์
ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่รา้ น ABC MART
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คา่
พักที่

หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้ อดิสนี ยแ์ ลนด์เพิ่ม ท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า
เดินทาง) ดีสนี ยแ์ ลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชา
การ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็ นดิสนี ยแ์ ลนด์แห่งแรกที่สร้างนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2526
จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท
ให้ท่ า นสนุ กสนานกับ เครื่ อ งเล่ น นานาชนิ ด (ไม่
จากัดจานวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้
ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบี ย นในดิ น แดนโจรสลัด จากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่า ขวัญ กับ บ้า นผี สิ ง ใน
Haunted Mantion สัม ผั ส ความน่ า รัก ของตุ๊ ก ตาเด็ ก นานาชาติ ในโลกใบเล็ ก Small World ชม
ภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้ อ
สินค้าที่ระลึกน่ ารักในดิสนี ยแ์ ลนด์อีกทั้งยังจะได้สมั ผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนี ย์ อย่าง มิก
กี้ เม้าส์ มินนี่ เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุ กกั บการจับจ่ายซื้ อของที่ ระลึกน่ ารัก
ในดิสนี ยแ์ ลนด์
อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่หา้

วัดนาริตะ - ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ - ดิวตี้ ฟรี– อิออน – กรุงเทพฯ –
สนามบินดอนเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชม วัดนาริตะซัง ตั้งอยู่บนเนิ นเขากลางเมื องนาริตะ วัดที่ ได้รับความศรัทธาอย่างสูง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในวันขึ้ นปี ใหม่จะคลาคลา่ ไปด้วยผูค้ นที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสนเพื่อขอพร
จากหลวงพ่อ “ฟุ โดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้ อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู ”้ ต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่
ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ นับเป็ นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็ นที่
รูจ้ ัก กัน ดี ว่า เป็ นหนึ่ งในตลาดปลาที่ ใหญ่ ที่ สุ ดในโลกจากการที่ มี ก ารซื้ อขายสิ น ค้า ทะเลกว่า
2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่งออกเป็ น2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีรา้ นค้าปลีกและ
ร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็ นจานวนมาก และส่วนภายในซึ่งเป็ นบริเวณที่รา้ นค้าส่งใช้เจรจาธุ รกิจ
และเป็ นจุดที่มีการประมูลปลาทูน่าที่มีชื่อเสียง ความที่มีสินค้าจานวนมากไม่ว่าจะเป็ นปลาทะเล
อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผักผลไม้ จึงทาให้ตลาดแห่งนี้ คึกคักคนเยอะกันตั้งแต่เช้า

เที่ยง

เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็ นเมืองที่ เกิดจากการนาขยะมาถมทะเลจนกลายเป็ น
เกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้ องกันประเทศ แต่ปัจจุบนั โอไดบะได้กลาย
มาเป็ นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เนื่ องจากเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร
ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้ นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายด้วย
ฝี มือของมนุ ษย์ ไม่ว่าจะเป็ นสะพานสายรุง้ เป็ นต้น ส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบาย จึงไม่
แปลกหากที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และยังสามารถ
ช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องสาอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รา้ นค้าปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระค ่าตามอัธยาศัย
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จากนั้ นนาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื้ อ
ของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคท
ชาเขียวสามารถหาซื้ อได้ที่ นี่ได้เลย **เพื่ อไม่ เป็ นการเสียเวลาช้อปปิ้ งอิสระอาหารคา่ ตาม
อัธยาศัย** ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
20.15 น. เหิ รฟ้ าสู่ก รุ งเทพฯ โดยสายการบิ น แอร์ เอเชีย เอ็ กซ์ เที่ ย วบิ น ที่ XJ607 บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
วันที่หก
กรุงเทพฯ
01.25 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ **

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
04 – 09 กรกฎาคม 2561
05 – 10 กรกฎาคม 2561
06 – 11 กรกฎาคม 2561

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
2-3 ท่าน
19,999
19,999
19,999

พักเดี่ยวเพิ่ม
8,000
8,000
8,000

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
เครือ่ งบิน
10,999
10,999
10,999
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณี ย กเลิ ก การเดิ น ทาง ต้อ งยกเลิ ก 30 วั น ท าการก่ อ นการเดิ น ทางเท่ า นั้ น
ไม่เช่นนั้นทางบริษทั จะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษทั ได้ทา
การจ่ายค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อน
การจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาทภายใน 1 วันทาการ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการบิน
เป็ นที่ เรียบร้อ ย ยกเว้น ค่ าภาษี น้ ามัน ที่ ยังมิ ได้ช าระ ค่ าทัวร์ส่วนที่ เหลื อ กรุ ณ าชาระ 25 วัน ก่ อนการ
เดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นักท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี นักท่องเที่ยว
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็ คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า
กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่
กรณีใดๆ
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2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์

อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ น ทางที่ ตอ้ งการัน ตี มัดจาหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้อ งทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวัน หยุ ดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่ องเที่ ยวมิ ได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้อ งมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อ ย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็ ก ซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถือ ได้ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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