รหัสทัวร์ : THG12-XJ-JP-20MAY-5JUL17H

ทัวร์ ญปี่ ุ่ น อิม่ บุญ อิม่ ใจ
ช้ อปกระจุย กระจาย
6 วัน 4 คืน
สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
กาหนดการเดินทาง : เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2560
วันที่ 20-25 , 21-26 , 23-28 พ.ค. , 27 พ.ค.-1 มิ.ย.
วันที่ 29 พ.ค.-3 มิ.ย. , 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 2560
วันที่ 24-29 , 25-30 , 26-31 พ.ค.
วันที่ 7-12 , 9-14 , 14-19 , 16-21 , 21-26 , 23-28 , 28 มิ.ย.-3 ก.ค. , 30 มิ.ย.-5 ก.ค.

ราคา 23,999.- บาท
ราคา 23,999.- บาท
ราคา 24,999.- บาท
ราคา 24,999.- บาท

ไฮไลท์ ..... ทัวร์ อิ่มบุญ อิ่มใจ No.1
1. สักการะขอพรกับสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ทนี่ ับถือของชาวญีป่ ุ่ น ทัง้ 4 แห่ ง
“องค์ เทวรูปฟุโดเมียวโอแห่ งวัดนาริตะ” “ศาลเจ้ าศักดิส์ ิทธิ์ ที่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5”
“หลวงพ่ อโตแห่ งเมืองคามาคูระ” และ “องค์ เจ้ าแม่ กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ”
2. ผ่ อนคลายไปกับการแช่ ออนเซ็น ธรรมชาติบาบัดด้ วยน้าแร่ ร้อนของชาวญี่ปุ่น
3.ลิ้มรส “ขาปูยกั ษ์ และ ปลาดิบ หรือ ซูชิ แบบไม่ อั้น” และ ราเมน ร้ านดังแสนอร่ อย
ที่ พิพธิ ภัณฑ์ ราเมน ในบรรยากาศแบบเอโดะโบราณ
4.พัก โตเกียว/ชิบะ ถึง 2 คืน .. จะ ช้ อปปิ้ ง ชิล ชิล อิสระสบายใจหนึ่งวันในโตเกียว
หรือ
จะเลือกซื้อทัวร์ เสริม ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกดินแดนในฝันของทุกๆคน ก็ทาได้
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หมายเหตุ : *ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปไกด์ +คนขับท่ านละ 4,000 เยน /ทริป*
(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่ สนามบินดอนเมือง)
โปรแกรมการเดินทาง
เช้ า เทีย่ ง คา่

วัน
1
2
3
4
5
6

กรุ งเทพฯ ดอนเมือง – สนามบิน นาริ ตะ ญี่ปุ่น

✈

นาริ ตะ-วัดนาริ ต ะซัง -ภู เ ขาไฟฟู จิ ช้ ัน 5 [ตามสภาพอากาศ]–
ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว –หมู่บา้ นน้ าศักดิ์สิ ทธิ์ โอชิโนะฮัคไค- O
โรงแรม + แช่ออนเซ็น
คามาคูระ – หลวงพ่อโต ไดบุตสึ – โยโกฮาม่า –
พิพิธภัณฑ์ราเมน - โตเกียว - วัดอาซากุสะ- ถ่ายรู ปกับโตเกียว O
สกายทรี – ช้อปปิ้ ง ชินจูกุ
อิสระเต็มวัน หรื อเลือกซื้อทัวร์เสริ ม โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
ศาลเจ้าเมย์จิ – ฮาราจูกุ – ชิบูยา่ – ชิซุย เอาท์เล็ท –
สนามบินนาริ ตะ
สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง
08.00 น.

11.15 น.

19.40 น.

21.00 น.

โรงแรมที่พกั
HEDISTAR NARITA HOTEL
X
หรื อเทียบเท่า

X
O

O

FUJI PREMIUM RESORT
หรื อเทียบเท่า

X

X

TOKYO BAY ARIAKE
WASHINGTON หรือเทียบเท่า

O

X

X

TOKYO BAY ARIAKE
WASHINGTON หรือเทียบเท่า

O

X

✈

X

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) – สนามบินนาริตะ

นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง , อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3 ประตู 4
สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ๊กซ์ ( Thai Air Asia X ) ... โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 606
** ทางเราขอสงวนสิ ทธิ์การเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ .. เนื่องจากต้องเป็ นไปตามกฏ
ระเบียบของสายการบินสาหรับการสุ่ มจับที่นงั่ ว่างบนเครื่ องให้กบั ลูกค้า .. โดยหากท่านมีความประสงค์จะ
ระบุที่นงั่ บนเครื่ องหรื อต้องการเปลี่ยนที่นงั่ ใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
(สามารถดูอตั ราค่าบริ การได้ในท้ายรายการ) ** [ บริการอาหารร้ อน บนเครื่ อง ]

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ...
นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว ...
ไกด์จะนาท่านไปขึ้นรถบัสที่เตรี ยมไว้
เข้าสู่ ที่พกั .... HEDISTAR NARITA HOTEL หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สองของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง

คา่

นาริตะ –วัดนาริตะซัง - ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 [ตามสภาพอากาศ] – ศูนย์ จาลองแผ่ นดินไหว
- โรงแรม + แช่ ออนเซ็น
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
หลังจากนั้น ทาการเช็คเอาท์ ... นาท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัง (Naritasan Temple) เป็ นวัดพุทธเก่าแก่
ขนาดใหญ่ของลัทธิชินกอน (Shingon) และมีชื่อเสี ยงมากของเมืองนาริ ตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลาย
ตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก ภายในประดิษฐานรู ปปั้นของ เทพฟุโด เมียวโอ (Fudo
Myoo) ซึ่งเป็ นเทพผูป้ กปักรักษาของลัทธิน้ ีเจดีย ์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace
นอกจากนี้ยงั มีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย ต่อจากนั้น นาท่านไปยัง ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งถือกันว่าเป็ นภูเขา
ที่สวยที่สุดและมีความศักดิ์สิทธิ์สาหรับชาวญี่ปุ่นเป็ นอย่างมาก โดยจะมีความสู งอยูท่ ี่ 3,776 เมตร และรถบัส
สามารถพาท่านขึ้นไปยังชั้น 5 จากทั้งหมด 10 ชั้น เพื่อขึ้นไปชมศาลเจ้าฟูจิ และได้ถ่ายรู ปจากบนนั้น พร้อม
กับยังมีร้านค้าขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ... ** (หากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย หรื อ
เส้นทางการขึ้นภูเขาปิ ด ทางบริ ษทั จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่นาท่านขึ้นภูเขา ) **
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ต่อจากนั้น ขอนาท่านไปยัง ศูนย์ จาลองแผ่นดินไหว หรื อ FUJINOEKI ซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณใกล้ๆ กับภูเขาไฟ
ฟูจิ โดยภายในมีหอ้ งจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ้ งจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว
และ ความแรงของการสัน่ สะเทือนในระดับริ คเตอร์ต่างๆกัน รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจาก
สิ่ งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วเป็ นต้น … จากนั้น นาท่านไปยัง หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค
(Oshino Hakkai Village) เป็ นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ที่มีฉากหลังเป็ น ภูเขาไฟฟูจิ
ประกอบด้วยบ่อน้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) กับ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake Yamanakako) บ่อน้ าทั้ง 8 นี้เป็ นน้ าจากหิ มะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมา
จากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผา่ นหิ นลาวาที่มีรูพรุ นอายุกว่า 80 ปี ทาให้น้ าใสสะอาดเป็ นพิเศษ นอกจากนี้
ยังมีร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของที่ระลึก และซุม้ รอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝี มือ และ
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นอื่นๆ
เข้าสู่ ที่พกั FUJI PREMIUM RESORT หรื อเทียบเท่ า
รั บประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรม ** พิเศษ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อั้น **
หลังอาหาร .. ให้ ท่านได้ ดื่มดา่ กับบรรยากาศการแช่ ออนเซ็น หรื อ แช่ นา้ แร่ ในแบบฉบับชาวญีป่ ุ่ น โดยที่มี
ความเชื่ อว่ า จะคลายความเหนื่อยล้ า และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่ งปลัง่ กลับมามีชีวิตชีวาได้ ตามเดิม
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วันที่สามของการเดินทาง
เช้ า

คามาคูระ – หลวงพ่อโต ไดบุตสึ – โยโกฮาม่ า – พิพธิ ภัณฑ์ ราเมน - โตเกียว –
วัดอาซากุสะ - ถ่ ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ช้ อปปิ้ ง ชินจูกุ
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น ทาการเช็คเอาท์ และตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง
เดินทางไปยัง เมืองคามาคูระ (Kamakura) เมืองชายฝั่งในเขตจังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) ...
จากนั้น นาท่านไปเข้าชม “หลวงพ่อโต” แห่งวัดโคโตคุอนิ (Kotokuin Temple) เป็ นรู ปหล่อโลหะที่สูง
13.35 เมตร ตั้งอยูก่ ลางลานวัด (เป็ นรอง หลวงพ่อโต ที่วดั โทไดจิ เมืองนารา) .. คาดกันว่าสร้างเสร็จในปี
1252 และก่อนนั้นเคยอยูใ่ นอารามหลังใหญ่ แต่ทว่าได้ถูกคลื่นพายุไต้ฝนโหมกระหน
ุ่
่าอยูห่ ลายครั้งในช่วง
ศตวรรษที่14-15 จนกระทัง่ มาอยูก่ ลางแจ้งตราบจนทุกวันนี้ ... ต่อจากนั้น เดินทางไปยัง เมืองโยโกฮาม่ า
(Yokohama) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 รองจากโตเกียว โดยมีประชากรกว่า 3 ล้านคน
เข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ ราเมน (Ramen Museum Yokohama) .. สถานที่รวมเรื่ องราวทุกอย่างเกี่ยวกับราเมน ไม่
ว่าจะเป็ นประวัติความเป็ นมา ชนิดของราเมน ซึ่งในชั้นแรกของพิพิธภัณฑ์น้ นั จะเป็ นประวัติของราเมนใน
ประเทศญี่ปุ่น มีการจัดแสดงเส้นราเมน น้ าซุป ส่ วนประกอบ รวมถึงชามใส่ ราเมงหลากหลายชนิด ส่ วนใน
ชั้นใต้ดินนั้น จะมีการจัดบรรยากาศจาลองของถนนและอาคารบ้านเรื อนของชิตะมาจิ (Shitamachi) เมืองเก่า
ของโตเกียวในยุคปี 1958 ซึ่งเป็ นเมืองที่ราเมนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ ว จะมีร้านขายราเมนที่มีชื่อเสี ยง
อยู่ 8 ร้านให้นกั ท่องเที่ยวได้ลองชิม และหากใครอยากจะทานราเมนหลายๆร้าน ก็สามารถสัง่ แต่ละชามเป็ น
ไซส์เล็กได้ ** อิสระ อาหารกลางวัน... โดยให้ ท่านได้ ลมิ้ ลองราเมน ภายใน พิพธิ ภัณฑ์ ราเมน แห่ งนี้ **

ช่วงบ่าย ... เดินทางมายัง กรุงโตเกียว มหานครของประเทศญี่ปุ่น ในอดีตใช้ชื่อว่า “เอโดะ” .. เป็ นเมือง
เศรษฐกิจที่สาคัญ และเป็ นศูนย์รวมทางด้านเทคโนโลยีเอาไว้อย่างมากมาย ....นาท่านเข้าชม วัดอาซากุสะ
หรื อ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดที่วา่ กันว่า เก่าแก่ที่สุดในกรุ งโตเกียว ซึ่งเคยเป็ นวัดที่เหล่าโชกุนและ
ซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมากในอดีต นาท่านนมัสการ องค์ เจ้ าแม่ กวนอิมทองคา ที่
ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยูห่ ลังฉากม่านกั้น) และ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริ มง (ประตูฟ้าคา
รณ)” ซึ่งมีโคมไฟสี แดงที่ได้ชื่อว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสู งใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทั้งยังมี
“ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้าแหล่งรวมสิ นค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย .... จากนั้นจะขอพาทุกท่านไปยืน
ถ่ายรู ป กับ TOKYO SKY TREE ที่บริ เวณสะพานข้ ามแม่ นา้ สุมิดะ (ใกล้ วัดอาซากุสะ) โดยเป็ นหอคอยส่ ง
สัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว เปิ ดให้เข้าชมเมื่อ 22 MAY 2012 มีความสู งที่ 634 เมตร (แซง
หน้าโตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็ นหอคอยส่ งสัญญาณที่สูงที่สุดในโลกขณะนี้
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หลังจากนั้น ... ไปเดินเล่นที่ ย่ านชินจูกุ (Shinjuku) ...แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ใจกลาง
เมืองหลวงโตเกียว เป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ เก๋ ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่ นิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกทุ ี่เป็ น
เหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น
** อิสระ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย **
เข้าสู่ ที่พกั .... TOKYO BAY ARIAKE WASHINGTON HOTEL หรื อเทียบเท่ า
โตเกียว – อิสระ เต็มวัน ( หรื อซื้อทัวร์ เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เพิม่ )
วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
*** ให้ อสิ ระทุกท่ าน ตามอัธยาศัย ***
*** สามารถซื้อตัว๋ รถไฟ เพื่อไปเที่ยวยังย่านช้อปปิ้ งต่างๆ ของ โตเกียว ได้ ... เช่น ย่านกินซ่า , ฮาราจูกุ ,
โดยท่านสามารถถามข้อมูลแต่ละสถานที่ได้จากไกด์ เพื่อการเดินทางที่สะดวกที่สุด
*** สามารถซื้อทัวร์เสริ ม ตัว๋ ดิสนียแ์ ลนด์ ( ผู้ใหญ่ ท่ านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท )
โดยไม่ได้รวมค่ารถไฟสาหรับเดินทางไปดิสนียแ์ ลนด์ แต่อย่างใด [ ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ]
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ( Tokyo Disneyland ) ดินแดนที่ไม่จากัดอายุของผูม้ าเยือน ... สวนสนุกนี้สร้างขึ้นในปี
1983 และเป็ นดิสนียแ์ ลนด์แห่งแรกที่ให้สร้างนอกอาณาบริ เวณของสหรัฐอเมริ กา .. ตื่นตาตื่นใจกับเครื่ อง
เล่นนานาชนิดในโซนต่างๆ และ หากว่าเหนื่อยกับเครื่ องเล่นแล้ว ท่านสามารถพักดูโชว์พาเหรดตระการตา
ของเหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย ์ Mickey & Minnie , Donald Duck , และผองเพื่อนที่มีคิวมาเปิ ดตัวให้ชมกันได้
ตามเวลาที่ทางสวนสนุกกาหนดไว้อีกด้วย (ซึ่งมีท้ งั รอบบ่าย และ หัวค่า)
** อิสระ อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย **

เข้าสู่ ที่พกั .... TOKYO BAY ARIAKE WASHINGTON HOTEL หรื อเทียบเท่ า
โตเกียว – ศาลเจ้ าเมย์ จิ – ฮาราจูกุ – ชิบูย่า – ชิซุย เอาท์ เล็ท – สนามบินนาริตะ
วันที่หา้ ของการเดินทาง
เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ทาการเช็คเอาท์ และ ขอนาทุกท่านไปยัง ศาลเจ้ าเมย์ จิ ( Meiji Shrine ) เป็ นหนึ่งในศาลเจ้าที่โด่งดังใน
กรุ งโตเกียว สร้างขึ้นเพื่อเป็ นสถานที่บูชาดวงวิญญาณของจักรพรรดิเมย์จิและจักรพรรดินีโชเกน ใน
ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ศาลเจ้าเมจิได้ถูกทาลายลง แต่ภายหลังได้มีการบูรณะและสร้างขึ้นมา
ใหม่จนถึงปัจจุบนั ซึ่งศาลเจ้านี้ต้ งั อยูใ่ กล้กบั สถานีฮาราจูกุ (Harajuku Station) อยูต่ ิดกับสวนโยโยกิ
(Yoyogi Park) .. จากนั้น เดินมาที่ ย่ านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งวัยรุ่ นที่รู้จกั กันดีของกรุ งโตเกียว เดินเล่น
ที่ ถนนทาเคชิ ตะ (Takeshita Dori) พบกับร้านค้าที่ขายสิ นค้าวัยรุ่ นมากมาย ร้านขนมเครปที่มีชื่อเสี ยง ฯลฯ
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17.30 น.
18.00 น.
20.55 น.

หากมาในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ท่านจะได้พบกับเด็กหนุ่มสาวที่แต่งตัวคอสเพลย์ เลียนแบบตัวการ์ตูน มาเดิน
อวดโฉมกันมากมาย ...
** อิสระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย **
ต่อจากนั้น จะพาไปยัง ย่านชิบูย่า (Shibuya) แหล่งช้อปปิ้ งสตรี ทที่ยงิ่ ใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วย
ห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมีหา้ งฯ SHIBUYA 109 ที่
รวบรวมร้านค้าแฟชัน่ ไว้มากมายรวมทั้งมีรูปปั้น “ฮาจิโกะ” หรื อเจ้า
หมาแสนซื่อสัตย์ฮาจิ ที่เฝ้ารอคอยเจ้านายหน้าสถานีชิบูยา่ ตราบจน
วันตายของมัน..และให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ งไปกับห้างฯเปิ ดใหม่
เมื่อเมษายน 2012 นัน่ คือ SHIBUYA HIKARIE เป็ นอาคารใหม่ที่
สร้างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ่งอยูท่ าง
ตะวันออกของสถานีรถไฟชิบูยา่ เป็ นอาคารสู ง 34 ชั้นโดยมีร้านค้า กว่า 200 จุดและรวมเอาแฟชัน่ ต่างๆจาก
ทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่ จากนั้น ... นาท่านไปช้อปปิ้ งที่ ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์ เล็ท(Shisui Premium Outlet)
เป็ นเอาท์เล็ทที่เพิ่งเปิ ดเมื่อปี 2013 อยูใ่ กล้กบั สนามบินนาริ ตะ เป็ นบริ ษทั เดียวกับ Gotemba Premium Outlet
ภายในมีร้านค้าที่เป็ นแบรนด์ท้ งั จากญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ มีร้านค้าอยูป่ ระมาณ 180 ร้านค้า
นัดพบกันที่จุดนัดหมาย .. ก่อนออกเดินทางไปยัง สนามบินนาริตะ
นาท่านเดินทางไปยัง สนามบินนาริตะ ... ทาการเช็คอินและโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
( โปรดอย่าลืมว่า ทางสายการบินให้น้ าหนักกระเป๋ าต่อท่าน ไม่เกิน 20 กิโลกรัม )
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 607

วันที่หกของการเดินทาง
01.35 น.

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ .. โดยสวัสดิภาพ
****************************************************************
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุก
ข้อแล้ว
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

รหัสทัวร์ : THG12-XJ-JP-20MAY-5JUL17H

ทัวร์ ญี่ปุ่น อิม่ บุญ อิม่ ใจ
ช้ อปกระจุย กระจาย
6 วัน 4 คืน
สายการบินไทย แอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2
ท่ าน

พฤษภาคม 20-25 , 21-26 , 23-28 พ.ค. ,
27 พ.ค.-1 มิ.ย. ,
23,999.29 พ.ค.-3 มิ.ย. , 31 พ.ค.-5 มิ.ย. 2560
พฤษภาคม 24-29 , 25-30 , 26-31
24,999.มิถุนายน 7-12 , 9-14 , 14-19 , 16-21 ,
21-26 , 23-28 , 28 มิ.ย.-3 ก.ค. ,
24,999.30 มิ.ย.-5 ก.ค.

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มี พักเดีย่ ว
พักกับ เตียงพักกับ
เพิม่
ผู้ใหญ่ 1
ผู้ใหญ่ 2
ท่ าน
ท่ าน

23,999.-

22,999.-

8,900.-

24,999.-

23,999

8,900.-

24,999.-

23,999

8,900.-

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ] 6,000 บาท / ท่ าน ***
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน*** (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินดอนเมือง)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใช้ระบบการจองที่นงั่ เป็ นแบบสุ่ มที่นงั่ ว่าง อาจจะทาให้ครอบครัวที่มาด้วยกันไม่ได้นงั่
ติดกัน หากลูกค้าเท่าได้ประสงค์จะจองที่นงั่ ติดกันจะมีรายละเอียดการค่าใช้จ่ายในการซื้อที่นงั่ เพิม่
** โปรดติดต่อสายการบินด้วยตัวท่านเอง **
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษทั ฯเพื่อเช็คว่ ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชาระค่ าบริการ
3.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4.การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 -7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
4.3 ยกเว้ นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสาย
การบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่ าทัวร์ ท้งั หมด ไม่
ว่ ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศทีร่ ะบุ ไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น ไม่ สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและญีป่ ุ่ น ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเ่ ท่ านั้น
ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ท้งั สิ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ทัวร์ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรด
ต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม ] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้ องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริ ษทั อาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรี ยกเก็บ

รหัสทัวร์ : THG12-XJ-JP-20MAY-5JUL17H
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่าทิปสาหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ต่อท่านละ 4,000 เยน ต่อทริ ป/ต่อท่าน
* (เก็บทิปก่อนการเดินทางณ.สนามบินดอนเมือง) *

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุมากกว่ า 16 หรื อน้ อยกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุน้อยกว่ า 16 หรื อมากกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
รายละเอียดเกีย่ วกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ
เป็ นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั ทางบริ ษทั จะจัดเตรี ยม
ให้กบั ลูกทัวร์ แต่ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
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คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรื อมิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ :
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
7. สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้วย
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

