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ดนิเนอรส์ดุฟินนก์บับฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

FREE WIFI ON BUS มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ ดอนเมอืง-สนามบนินารติะ     

2 สนามบนินารติะ-วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะผา่น
ชมโตเกยีวสกายทร-ีชมิไขด่ า หบุเขา 
โอวาคดุาเนะ-โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต 

   WAKAMIROU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

3 ภเูขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้5)-พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 
ทุง่ดอกพงิคม์อส หรอืลาเวนเดอร-์ชอ้ปป้ิงจุใจยา่น
ชนิจกู ุ

   Apa Makuhari Hotel  

หรอืเทยีบเทา่  

4 พระราชวงัอมิพเีรยีล-สะพานแวน่ตา-ศาลเจา้เมจ-ิ
พาชมยา่นฮาราจกุ-ุชบิยูา่-โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้

   Apa Makuhari Hotel 

หรอืเทยีบเทา่  

5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ     

บนเคร่ือง 

บนเคร่ือง 

https://www.agoda.com/th-th/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx?selectedproperty=240546&city=5085&hid=240546
https://www.agoda.com/th-th/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx?selectedproperty=240546&city=5085&hid=240546
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วนัที ่1  กรงุเทพ-นารติะ 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืงเคานเ์ตอร ์
สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ ไทยแอรเ์อเชยีอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 600 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ชัว่โมง)   *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
 
 
 
 
 

วนัที ่2  วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะ-ผ่านชมโตเกยีวสกายทร-ีชมิไข่ด าทีหุ่บเขา-โอวาคุดาน ิ

 ชอ้ปป้ิงสดุเพลนิโกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต *อาบน า้แรเ่ชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ*์ 
08.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลาที่

ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** น าท่านสู่ “กรุงโตเกยีว” นมัสการเจา้แม่
กวนอมิ “วดัอาซากุสะ” วัดทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิแ์ละไดรั้บความเคารพนับถอืมาก
ทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค ามผีูค้นนยิมมากราบไหว ้
ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี วัดพุทธทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในภูมภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมา
กราบไหวเ้พือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ ประตูฟ้าค ารณ ซึง่มโีคมไฟสี

แดง ขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร เป็นโคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เลอืกชมและเชา่เครือ่งราง
ของขลังอันศักดิส์ทิธข์องวัดแห่งนี้ จากนัน้เดนิต่อไปที ่“ถนนนากามเิซะ” (Nakamise dori) 
ถนนชอ๊ปป้ิง ขายขนม ของฝาก ของทีร่ะลกึ ขนมทีซ่ ือ้กลับบา้นจะใสก่ลอ่ง หอ่สวยงาม สามารถซือ้
เป็นของฝากไดอ้ยา่งสวยงาม สว่นขนมแบบทีก่นิเลยเชน่ Soft ice cream, มันอัดแท่ง, ซาลาเปา
ทอด, ขา้วพองคลา้ยขนมนางเล็ด  

 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนัน้เดนิทางผา่นชม “โตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) เป็นหอทีเ่พิง่สรา้งขึน้มาใหม่
และยังเป็นเหมอืนแลนดม์ารค์ของโตเกยีวถ่ายรูปกับหอคอย ตัง้อยู่ใจกลางของ Sumida City 
Ward เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร บรเิวณโดยรอบๆเป็นแหลง่ช็อปป้ิงขนาด
ใหญร่วมทัง้มอีควอเรยีมอยูใ่นนัน้ดว้ย โตเกยีวสกายทรถีกูแบง่เป็นสองขัน้โดยชัน้แรกสงู 350 เมตร 
และชัน้บนสงู 450 เมตร เป็นจดุชมววิเมอืงโตเกยีวทีส่วยทีส่ดุอกีจุดหนึง่เนื่องจากสามารถชมววิได ้
รอบทศิ 360 องศา น าท่านเดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคดุาน(ิOwakudani) ทีเ่กดิจากการระเบดิ
ของภเูขาไฟฮาโกเน่เมือ่ประมาณ 3,000 ทีแ่ลว้ ปัจจุบันนัน้ภเูขาไฟนี้ยังคงไมด่ับ จงึท าใหม้บีอ่น ้า
รอ้นและถา้ก ามะถันหลงเหลอือยู ่และทีห่บุเขานี้ยังมองเห็นภเูขาไฟฟจูอิกีดว้ย แนะน าใหท้่านชมิ
ไขด่ า ซึง่เป็นไขท่ีด่า้นนอกของเปลอืกไขจ่ะเป็นสดี าเนือ่งจากถกูแร่ก ามะถัน มคีวามเชือ่วา่เมือ่ทาน
ไขด่ า 1 ลกู จะมอีายยุนืขึน้ 7 ปี น าทา่นเดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต ใหท้่านไดช้อ้ป
ป้ิงอยา่งจใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้
กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และ
นาฬกิาหรูอยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, 
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย  

 ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 
พกัทีโ่รงแรม WAKAMIROU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่

น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบ
หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัที ่3 ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ัน้5)-พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว-ทุง่ดอกพงิคม์อส หรอืลาเวนเดอร ์
                    อสิระชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุ
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีง

เป็นที่รูจั้กไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็น
สัญลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ น
ตลอดทุกฤดกูาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศ
ไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบ
ของภูเขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และ
เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 
 **ระหวา่งวนัที ่20 เมษายน ถงึ 31 พฤษภาคม น าทา่นชมความงามของ ทุง่ดอกพงิคม์อส 
ในชว่งฤดใูบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดคูลา้ยกับดอกซากรุะ สว่นในฤดอูืน่จะมใีบสเีขยีวแทน
ดูคลา้ยตน้หญา้ ค าว่าชบิะ หมายถงึตน้หญา้ ดังนัน้จงึเรยีกกันว่า ชบิะซากุระ (Shibazakura) 
แปลวา่ ซากรุะตน้หญา้ น าท่านเดนิชมตน้ชบิะซากรุะทีม่อียูอ่ยูนั่บแสนตน้ ปลกูอยูบ่รเิวณรอบภเูขา
ฟจู ิซึง่มจี านวนมากทีส่ดุในภาคคันโต ดูเหมอืนพรมหลากส ีทัง้สขีาว สชีมพู และสแีดงซึง่สขีอง
ดอกจะเขม้ขึน้ตามอายุทีป่ลูก ใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (เดอืน
ดอกพงิคม์อสจะบานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)   
**ระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน เป็นตน้ไป น าทา่นเดนิทางสู ่เทศกาลสมุนไพรและทุง่ดอกลา
เวนเดอร ์ (Fujikawaguchiko Herb Festival) ทุง่ดอกไมส้มีว่ง ณ สวนยากซิะกแิละสวนโออิ
ช ิสวนสวยที่เต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร์เต็มทอ้งทุ่งกวา้ง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจแิละ
ทะเลสาบสนี ้าเงนิเขม้ตัดกันพอดกีับทุง่ลาเวนเดอรส์มีว่งเขม้สวยงาม !!!  ไฮไลท ์ของงานเทศกาล
ประจ าเมืองอย่างงานเทศกาลสมุนไพรหลากชนิดที่ถือเป็นของขึน้ชื่อประจ าเมือง ภายในงาน
เทศกาลจะมบีธูจ าหน่ายผลติภัณฑม์ากมายทีท่ าจากสมนุไพรนานาชนดิ รวมไปถงึชาหอมๆ ใหไ้ด ้
ชมิกันอยา่งเต็มที ่นอกจากนี้ ยังมกีารประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรกีลางแจง้ดว้ย อสิระ
ใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่ ัน้ 
ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัยจากนัน้น าท่านไปสัมผัส

ประสบการณ์แปลกใหม่ที่ พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว (Experience Earthquake) ที่จ าลอง

เรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและทา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตกุารณ์เรือ่งราวตา่งๆ 

เกีย่วกับแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตาม

อัธยาศัย เดนิทางกลับสู ่กรงุโตเกยีว น าท่านสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุก ุใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิ

กับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์

หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น 

เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกี

มากมาย  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Apa Makuhari Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.agoda.com/th-th/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx?selectedproperty=240546&city=5085&hid=240546
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วนัที ่4 พระราชวงัอมิพเีรยีล-สะพานแวน่ตา-ศาลเจา้เมจ-ิพาชมยา่นดงัฮาราจกุ ุ
                 ชบิยูา่-ชอ้ปปิงโอไดบะ-ไดเวอรซ์ติ ี ้
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัโตเกยีวอมิพเีรยีล Tokyo Imperial Palace (ชมดา้น

นอก) ซึง่ตัง้อยู่บนทีท่ี่เคยเป็นปราสาทเอโดะในสมัยก่อน ในปัจจุบัน

เป็นอยูป่ระทับของราชวงศญ์ีปุ่่ น โดยรอบพระราชวังเป็นพืน้ทีข่องสวน

ขนาดใหญล่อ้มรอบดว้ยคเูมอืงและก าแพงหนิ จากทางเขา้ชมดา้นหนา้

ของพระราชวังอิมพีเรียล นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปและชม

สะพานไดซ้ ึง่จะมอียู่ 2 สะพาน คอืสะพาน Nijubashi และสะพาน 

Meganebashi (สะพานแวน่ตา) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้เมจ ิ

(Meiji Jingu) ซึง่ถูกสรา้งเพือ่อทุศิใหก้ับจักรพรรดเิมจแิละพระมเหส ีศาลเจา้นี้ตัง้อยูใ่กลก้ับสถานี

ฮาราจกู ุ(Harajuku Station) อยูต่ดิกับสวนโยโยก ิ(Yoyogi Park) จงึท าใหบ้รเิวณของศาลเจา้นัน้

มตีน้ไมล้อ้มรอบ รม่รืน่มาก ศาลเจา้นีส้ามารถเขา้ไดทั้ง้สองทาง บรเิวณทางเขา้จะมเีสาโทรอิขินาด

ใหญอ่ยูด่า้นหนา้ เมือ่เดนิผ่านเสาเขา้มาจะเป็นป่าใจกลางเมอืง มตีน้ไม ้

อยูม่ากถงึ 1 แสนตน้ หรอืทีเ่รยีกกันวา่ Meiji Jingu’s forest เมือ่เดนิเขา้

มาถงึดา้นในจะรูส้กึสงบแตกต่างจากเมอืงทีวุ่น่วายดา้นนอก จากนัน้น า

ท่านชมย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ 

แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่ น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์

การ์ตูนต่างๆ และย่านชบิูย่า ซึง่เป็นย่านวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหา

นครโตเกียวท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้

มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

เทีย่ง อสิระเลอืกรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และ

แหล่งบันเทงิต่างๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและ

เป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม

ตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดม

สมบูรณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity 

Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่

ของหา้งนีก็้คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้

ส าหรับคอกันดัม้ อยา่งเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัม้ 

ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Apa Makuhari Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่5 นารติะ-กรงุเทพ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  
09.15 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ  ์เที่ยวบนิที่ XJ 601 (ใช้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง) *บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง* 
14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

https://www.agoda.com/th-th/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx?selectedproperty=240546&city=5085&hid=240546
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โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่
มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทปิมัคคเุทศก,์ คนขับรถ, 1500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ
ของทา่น 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

วนัเดนิทาง ราคา 
เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

29เม.ย.-03พ.ค.61 27,999 7,900 8,900 21,999 

30เม.ย.-04พ.ค.61 27,999 7,900 8,900 21,999 

01-05พ.ค.61 27,999 7,900 8,900 21,999 

02-06 พ.ค.61 26,999 7,900 8,900 20,999 

03-07 พ.ค.61 26,999 7,900 8,900 20,999 

10-14 พ.ค.61 26,999 7,900 8,900 20,999 

17-21 พ.ค.61 25,999 7,900 8,900 20,999 

23-27 พ.ค.61 26,999 7,900 8,900 20,999 

25-29 พ.ค.61 27,999 7,900 8,900 20,999 

31 พ.ค.-04 ม.ิย.61 24,999 7,900 8,900 20,999 

06-10 ม.ิย.61 20,799 7,900 8,900 20,799 

07-11 ม.ิย.61 23,999 7,900 8,900 20,999 

08-12 ม.ิย.61 20,799 7,900 8,900 20,799 

13-17 ม.ิย.61 23,999 7,900 8,900 20,999 

14-18 ม.ิย.61 20,799 7,900 8,900 20,799 

15-19 ม.ิย.61 22,999 7,900 8,900 20,999 

21-25 ม.ิย.61 23,999 7,900 8,900 20,999 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้ง
ใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

ไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่
อาจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยั
ธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่า
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
 สิง่ที่ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
 ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
 ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 



JJP02 TOKYO ดอกไม้บานแบ๊วแบ๊ว Full day 5วนั3คืน (XJ) เม.ย.-มิ.ย.61 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
 กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 
 ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก
ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง
หรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่าย
เพิม่  

 สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และ
คนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ด ้
ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวัน
นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 


