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CODE:XJ81 WoW! Sakura Tokyo Fuji Sakura 4D3N

WoW! Sakuraโตเกียว ฟูจิ ซากูระ4วัน 3คืน
แช่ออนเซ็น  บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  Wifi on Bus
 ราคาสุดคุ้ม!!! เริ่มเพียง 21,900 บาท 
พักฟูจิออนเซ็น 1คืนนาริตะ 2คืนเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีฟรีเดย์
    ไฮไลท์โปรแกรม    

 ชมสวนซากูระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
 หมูํบ๎านน้าํ ใส โอชิโนะฮักไก สัมผัสประสบการณ๑พิธีชงชาแบบต๎นฉบับญี่ปุ่น
 โตเกียว วัดอาซากุสะ ถํายรูปโตเกียวสกายทรี ซากุระสวนอุเนโนะ ตลาดอะเมโยโกะ
 ตลาดปลาซึกิจิ โอไดบะ ถํายรูปหุํนกันดั้มตัวใหมํ ห๎างไดเวอร๑ซิตี้ ช๎อปปิ้งชินจูกุ
 นาริตะ วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ ฟูจอ
ิ อนเซ็น บุฟเฟ่ต๑ขาปูยก
ั ษ๑
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
เครื่องลําใหญ่ AIR BUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง แบบที่นง
ั่ 3-3-3
น้ําหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG บนเครือ
่ งบริการอาหารร้อนและน้ําดื่ม
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วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

25 – 28 มีนาคม 61
26 – 29 มีนาคม 61
27 – 30 มีนาคม 61
28 – 31 มีนาคม 61
29 – 1 เมษายน 61
30 – 2 เมษายน 61
31 – 3 เมษายน 61
1 – 4 เมษายน 61
2 – 5 เมษายน 61
3 – 6 เมษายน 61
4 – 7 เมษายน 61
5 – 8 เมษายน 61
6 – 9 เมษายน 61
7 – 10 เมษายน 61
8 – 11 เมษายน 61
9 – 12 เมษายน 61
10 – 13 เมษายน 61
11 – 14 เมษายน 61
12 – 15 เมษายน 61
13 – 16 เมษายน 61
14 – 17 เมษายน 61
15 – 18 เมษายน 61
16 – 19 เมษายน 61

25,900
25,900
25,900
25,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
27,900
29,900
30,900
29,900
29,900
29,900
33,900
36,900
37,900
37,900
32,900
29,900
21,900

Infant 7,000 บาท
(อายุไม่เกิน 2 ปี)

Infant 7,000 บาท
(อายุไม่เกิน 2 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว

ที่นั่ง

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

หมายเหตุ

ไฟล์ทบิน
Departure
Return

DMK – NRT
NRT – DMK

XJ602 05.05-13.10
XJ603 14.25-19.10

วันที่แรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ –
จ.ยามานาชิ - ออนเซ็น
อาหารเย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ )

02.00น.

 พร๎อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มี
เจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด๎านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า

05.05น.

นําทํานเดินทางสูํ สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่
XJ602 (มีบริการอาหารร้อนและน้ําดื่มบนเครื่อง )
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เดิ นทางถึ ง สนามบิ นนาริ ต ะ (เวลาท๎อ งถิ่ น เร็ วกวํ าเมือ งไทย 2 ชั่ วโมง กรุ ณาปรั บ นาฬิก าของทํ านเพื่อ ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ นําทํานขึ่นรถโค๎ชปรับอากาศเดินทางเข๎าสูํ โตเกียวเมือง
หลวง นําทํานเดินทางสูํ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค๑ เจ้าแม่กวนอิมทองคํา
ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เกําแกํที่สุดใน ภูมิภาคคันโต และมีผู๎คนนิยมมา
กราบไหว๎ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถํายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคํารณ) ซึ่งมี
โคมไฟสี แ ดงขนาดยั ก ษ๑ ที่มี ค วามสู ง ถึ ง 4.5 เมตร โคมไฟที่ ใหญ่ ที่ สุด ในโลก แขวนอยูํ เลื อ กชมและเชํ า
เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแหํงนี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช๎อปปิ้งที่ มีชื่อเสียงของวัด
มีร๎านขายของที่ระลึกมากมายไมํวําจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเลํนโบราณ และตบท๎ายด๎วยร๎านขาย ขนมที่คน
ญี่ปุ่นมายังวัดแหํงนี้ต๎องมาตํอคิวกัน ทํานจะได๎เพลิดเพลิน กับการช๎อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Made
In Japan แท๎ๆ รวมทั้งข๎าวของเครื่องใช๎คุณภาพดี มากมาย อาทิ รํม , หมวก, รองเท๎า, กระเป๋า, เสื้อผ๎า เป็นต๎น
ได๎ที่นี่ หากมีเวลา ทํานสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky
tree) แลนด๑มาร๑คใหมํของมหานครโตเกีย ว ที่ทํานสามารถถํายรูปได๎ งดงามจากบริเ วณใกล๎กับวั ดอาซากุซ ะ
สําหรับโตเกียวสกายที เปิด ให๎บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เกําคือ
หอคอยแคนตันทาวน๑เวอร๑ที่น ครกวํางโจวของจี น และหอซีเอ็น ทาวเวอร๑ ในนครโทรอนโตของแคนาด จนถึ ง
เวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู่ที่พักจังหวัดยามานาชิ ย่านทะเลสาบคาวากูจิโกะ

ค่ํา

 รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที่1) บุฟ
เฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น!!!
ห ลั ง อ า ห า ร ไ ม่ ค ว ร พ ล า ด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร อ า บ น้ํ า แ ร่
ธรรมชาติ เพื่ อ สุขภาพ/ ออนเซ็ น
(Onsen) น้ําแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่า น
ได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่น
เชื่อว่าน้ําแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

ทีพ่ กั : Route Inn Kawagujiko // Fuji Garden Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทํานพักทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 3-5 วันกํอนวันเดินทาง)

วันที่สอง

เช้า

โอชิโนะฮักไก หรือ ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - สวนซากูระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ –
โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
 อาหารเช้า,เที่ยง
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที2
่ )
นํา ทํ า นเดิ น ทางสูํ หมู่ บ้านโอชิ โนะ ฮั กไก (Oshino Hakkai Village)
เป็ น หมูํ บ๎ า นที่ ตั้ ง อยูํ ใ กล๎ ภู เ ขาไฟฟู จิ บริ เ วณทะเลสาบยามานาคาโกะ
(Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได๎รับเลือกให๎เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลก ที่นี่เองก็ได๎รับเลือกในฐานะสํ วนหนึ่งของฟูจิซังด๎วย
ในบริเวณนี้มีบํอน้ําใสๆ รวมกันกวํา 8 บํอ เป็นน้ําที่เกิดจากการละลายของ
หิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวํา 1,200 ปี ที่ใช๎เวลาอันยาวนาน
ในการไหลลงมาสูํพื้นดินและซึมซาบไปยังบํอน้ําแตํละบํอน้ํา ดังนั้นน้ําที่
อยูํในบํอจะเป็นน้ําที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ทําให๎คนไทยเราเรียกที่นี่
วํา หมู่บ้านน้ําใส ในปี 1985 สถานที่แหํงนี้ยังได๎ถูกเลือกให๎เป็น 1 ใน
100 อั น ดั บ แหลํ ง น้ํ า จากธรรมชาติ ที่ดี ที่สุด ของญี่ ปุ่ น อี ก ด๎ ว ย อี ก ทั้ ง
บริ เ วณโดยรอบสามารถชมดอกไม๎ แ ละวิ ว ของภู เ ขาไฟฟู จิ ไ ด๎ ใ นวั น ที่
อากาศแจํมใส ให๎ทํานได๎เพลิดเพลิน กับบรรยากาศ พร๎อมชม และเลือก
ซื้อสินค๎าพื้นเมือง หรือชิมขนมโมจิ ยํางขึ้นชื่อที่เป็นสีเขียวๆทําจากหญ๎ า
สมุนไพร เรียกวํา ยากิคุซ ะโมจิ หรือเลือกชิม ซอร๑ฟครีมหลากรส ทั้งโม
โมะ, วานิลลา, องุํน, ชาเขียว, ลาเวนเดอร๑, และรสฮักไก หรือชิมเต๎าหู๎ใสํ
มิโสะรสอรํอย อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนําทํานไป ชมสวนซากูระ ริม
ท ะ เ ล ส า บค า ว า กู จิ โ ก ะ ช ม ง า น เ ท ศ ก า ล ช ม ซ า กุ ร ะ
Fuji
Kawaguchiko Cherry Blossom Festival (เทศกาลจั ด ขึ้ น
ระหว่ า งวั นที่ 14-22 เมษายน 2561) บริ เ วณทางตอนเหนื อ ของ
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ให๎ทํานชมซากุระที่เบํงบานกันอยํางสวยงาม เรียงรายมากกวํา 200 ต๎น ชมวิวทิวทัศน๑ของ
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เที่ยง
บ่าย

ทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาฟุจิอยูํเบื้องหลัง จากนั้นนําทํานไปสัมผัสประสบการณ๑ พิธีชงแบบญี่ปุ่น ให๎ทําน
ได๎ทดลองชงชาด๎วยตัวทํานเองและอิสระให๎ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎าราคาถูกตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)
นําทํานเดินทางสูํโตเกียว นําทํ านไป ช้อปปิ้ งย่านชินจูกุ แหลํง ช๎อปปิ้ ง
ขนาดใหญํใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย๑รวมแฟชั่นเก๐ๆ เทํห๑ๆ ของ
เหลําบรรดาแฟชั่นนิสต๎า เป็นแหลํงอัพเดทเทรนด๑และเป็นยํานความเจริญ
อั น ดั บ หนึ่ ง ของนครโตเกี ย วในปั จ จุ บั น ให๎ ทํา นเลื อ กชมและซื้ อ สิ น ค๎ า
มากมาย อาทิเชํน เครื่องใช๎ไฟฟ้า , กล๎องถํายรูป , MP-3, คอมพิวเตอร๑ ,
Note Book, นาฬิ ก า, เสื้อ ผ๎ า ,รองเท๎ า และเครื่ องสํ า อางเชํ นแบนรด๑
KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคา
คํอนข๎างถูกกวําเมืองไทยและร๎าน100เยน (อยูํตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค๎าทุก
อยํางภายในร๎านจะราคา 100 เยน เทํากันหมด หรือเป็นร๎านดองกี้ ที่ขายสินค๎าราคาถู กสารพัดอยําง หรือจะเป็น
ร๎า นมั ต สึโ มโต๎ ที่ร วมสิ นค๎ า เครํ อ งใช๎เ ครื่ อ งสํ า อาง ผลิ ต ภัณ ฑ๑ ข องใช๎ ไ ว๎ อยํ า งหลากหลาย ให๎ ทํา นช๎ อ ปปิ้ ง ตาม
อัธยาศัย อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให๎ทํานได๎เลือกชิมร๎านอรํอยตํางๆที่ยํานชินจูกุ เชํนร๎านราเมง ร๎านซู
ชิจานหมุน และร๎านอรํอยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ

ทีพ่ กั : Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทํานพักทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 3-5 วันกํอนวันเดินทาง)

วันที่สาม

เช้า

นาริตะ - โตเกียว - สวนอุเอโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ตลาดปลาซึกิจิ - โอไดบะ - นาริตะ ร้านดองกี้ ห้างอิออน นาริตะ
 อาหารเช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่4)
นําท่านเดินทางเข้าสู่โตเกียว เดินทางสูํ สวนอุเอโนะ Ueno Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญํของโตเกียว
ภายในมี ทั้ง วั ด ศาลเจ๎ า ทะเลสาบและสวนสั ต ว๑ มี ต๎ น ไม๎ ม ากมายทํ า ให๎ บ รรยากาศรํ ม รื่ น จึ ง เป็ น สถานที่ ที่ชาว
โตเกียวนิยมมาพักผํอนกันและในฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปี สวนอุเอโนะจะได๎รับความนิยมเป็นอยํางมากในการมา
ชมซากุระ โดยจะมีต๎นซากุระเรียงรายอยูํทั้งงสองข๎างยาวไปตามทา งเดินภายในสวน มีจํานวนมากกวํา 1,000 ต๎น
ทําให๎ดึ งดูด ผู๎ค นจํ านวนมากมาเยี่ย มชมใน เทศกาลชมดอกซากุระ หรือ ที่เรี ยกกัน วํา งานฮานามิ หมายเหตุ :
(ซากุระจะบานชํวงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ขึ้นอยูํกับสภาพอากาศ
บริษัทฯไมํสามารถคาดการณ๑ลํวงหน๎าได๎) ทํานสามารถเดินไป ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาด
ที่ คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูํระหวํางสถานีอุเอโนะ และสถานีโอคาชิมาชิ แตํกํอนนั้นบริเวณนี้เป็นที่ขายขนม
และลูกอม ลูกวาด ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเรียก
ร๎านขนมเหลํานี้วํา Ameya Yok ocho
จึ ง เป็ น ที่ ม าของชื่ อ ตลาดอะเมโยโก ะ
(Ameyoko) ปั จ จุ บั น มี สิน ค๎ า หลากหลาย
ชนิ ด ทั้ ง ของสด ของใช๎ เครื่ อ งสํ า อาง
กระเป๋า รองเท๎า เสื้อผ๎าทั้งของญี่ปุ่น และ
ของนําเข๎าที่สํวนใหญํจะมีราคาถูกกวําใน
ห๎าง มีอาหารทะเล ผลไม๎ ผักสด ร๎านขนม
ของกินเลํน เชํน ทาโกะยากิยักษ๑ โมจิ ขนมเค๎ก ช็อคโกแลต ไอศกรีม และร๎านอาหารญี่ปุ่น อยํางราเม็ง ซูชิ ข๎าว
หน๎าปลาไหล พื้นที่มีขนาดใหญํมีตรอกซอกซอยรวมถึงใต๎ดิน สํวนใหญํจะเปิดร๎านประมาณ 10 โมงเช๎าไปจนถึง
ชํวงเย็นๆ และมักจะปิดทุกวันพุธ สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางไป ตลาดปลาซึกิจิ เป็นตลาดค๎าสํงปลา,ผักและ
ผลไม๎ขนาดใหญํใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดค๎าสํงที่กระจายอยูํในโตเกียวนั้น ตลาดปลาแหํงนี้นับเป็นที่ที่
มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นที่รู๎จักกันดีวําเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญํที่สุดในโลกอีก ด๎วย (อิสระอาหารเที่ยงตาม
อัธยาศั ย ) ให๎ทํานได๎ลองลิ้ม ชิมปลาดิบและอาหารทะเลสดๆ กั บร๎านค๎ า ร๎า นอาหา รมากมาย จากนั้น นําทํา น
เดินทางไป โอไดบะ ยํานเมืองใหมํที่เกิดจาก การถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินคําหลากหลาย
ชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร๎านค๎า ร๎านอาหาร และแหลํงบันเทิง มากมาย และถํายรูปกับ กันดั้มตัวใหม่
RX-0 Unicorn ขนาดเทําของจริง โดยสร๎างขึ้นมาตามอัตราสํวน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทําให๎มีความสูงถึง 19.7
เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพิ่งเปิดตัว เป็น ทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560ที่ผํานมา สมควรแกํเวลา นํา
ท่านเดินทางสู่นาริตะ นําทํานเดินทางไปช๎อปปิ้ง ร้านดองกี้ เป็นร๎านที่รวบรวมสินค๎าตํางๆของญี่ปุ่นไว๎มากมาย
ในราคาพิเศษ ใกล๎ๆกันจะมีห้างอิอน นาริตะ ทํานสามารถเดินไปช๎อปปิ้งได๎ (อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย)

ทีพ่ กั : Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทํานพักทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 3-5 วันกํอนวันเดินทาง)
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วันที่สี่

วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
 อาหารเช้า

เช้า

 รับประทานอาหารเช้าณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่5)
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู๎จักมากที่สุดในภูมิภาค
คันโต ถื อวําเป็น วัดที่โดํง ดังที่สุดในแถบชิบ ะ และจํ านวนผู๎ม าเยี่ยมชมก็เป็นรองเพีย ง
ศาลเจ๎ า เมจิ ในกรุ ง โตเกี ยว บริ เ วณวั ด เป็ น ที่ ตั้ ง ของประตู ห ลั ก มี ทางเดิ น บั น ไดขึ้ น สูํ
อาคารหลักเป็น สถานที่สําหรับสั กการะบู ชาภายในวั ดทํ านสามรถบัน ทึก ภาพเจดี ย๑ห๎ า
ชั้ น หนึ่ ง คูํ สวนหยํ อ มที่ มี ส ระน้ํ า ขนาดใหญํ รวมทั้ ง บริ เ วณสํ า หรั บ เลี้ ย งสั ต ว๑ ภายใน
กํอสร๎างด๎วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ๑ของศิลปะแบบญี่ปุ่น
เอาไว๎ นําทํานกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล ให๎มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร๎อมเลือก
ชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินค๎าพื้นเมือง สมควรแกํเวลาเดินทางสูํ สนามบินนา
ริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
14.25 น. เหินฟ้าสูํ ทําอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIRASIA X เที่ยวบินที่
XJ603 (มีบริการอาหารร้อนและน้ําดื่มบนเครื่อง )

19.10 น. เดินทางถึง ท่าอาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
******************************************
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัส
นําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์
และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตรา
แลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่าย
ชําระขาด และผู้จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหาก
ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่า
ตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไมํถึง
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคําบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจ๎งให๎ทํานทราบกํอนลํวงหน๎า
- หรือสํงจอยน๑ทัวร๑กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล๎เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชําระค่าบริการชําระเงินคําจองทัวร๑ทํานละ 15,000 บาท สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทาง 20วัน
**สําเนาหน๎าพาสปอร๑ตผู๎เดินทาง (*จะต๎องมีอายุเหลือมากกวํา 6 เดือนกํอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกํอนสํงให๎บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบกรณีพาสปอร๑ตหมดอายุและดํานตรวจปฏิเสธการออกและ
เข๎าเมืองทําน*** กรุณาสํงพร๎อมพร๎อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสํงพร๎อมยอดคงเหลือ **
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร๑ชําระเงินคําจองคําทัวร๑แล๎ว ไมํสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได๎ทุก
กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุไว๎ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร๑ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎า
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ทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงิน
มัดจาคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.อัตราค่าบริการนี้  รวม
1.  คําตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร๎อมคําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการทัวร๑ข๎างต๎น
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไมํสามารถเลือกระบุที่นั่งได๎
การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดได๎เฉพาะ Hot Seat สําหรับที่นั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๏ปทัวร๑ไมํสามารถอัพที่นั่งได๎
ที่นั่ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที่ยว
เป็นที่นั่งที่มีพื้นที่วํางที่มากกวําที่นั่งมาตรฐาน ด๎วยพื้นที่วางขาที่กว๎างเป็นพิเศษ มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาได๎อยํางเต็มที่

ที่นั่งพรีเมี่ยม

ที่นั่ง Hot Seat

ที่นั่งมาตรฐาน

โซนปลอดเสียง

ประตูทางออก

ที่นั่งทารก

ห้องน้ํา

2. คําที่พักห๎องละ 2 ทํานตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการหรือระดับเทียบเทํา
3. คําอาหารคําเข๎าชมและคํายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร๑ข๎างต๎น
4. เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง
5.  ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กําหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และคําประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตํละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีทํานมีความประสงค๑จะซื้อน้ําหนักเพิ่ม กรุณาแจ๎งพร๎อมจองทัวร๑หรือกํอนเดินทาง10วันเทํานั้นพร๎อมชําระคําน้ําหนัก**
- ซื้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,000 บาท
- เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,000 บาท
6. คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางคุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาทคํารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทํานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม๑ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพ
เพิ่มได้
7. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. คําทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตํางด๎าวตํางๆ
2. คําใช๎จํายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชํนคําอาหารเครื่องดื่มคําซักรีด คําโทรศัพท๑เป็นต๎น
3. คําภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คําภาษีเดินทาง (ถ๎ามีการเรียกเก็บ)
4. คําภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบิน
5. คํา Vat 7% และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
6. คําทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. ค่ า ทิปไกด์ ร วมคนขั บรถ ท่ า นละ 3,500 เยนต่ อ ทริ ป สํ า หรั บกรุ๊ ปที่ มีหั ว หน้ า ทัว ร์ แ ล้ ว แต่ค วามประทั บใจใน
บริการ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย
(เอกสารที่จะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตให๎เข๎าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการ ตรวจเข้าเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎)
2.สิ่งที่ยืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้นในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได๎ (เชํน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นต๎น)

(IT)ทัวร์ญี่ปุ่น WoW! Sakura Tokyo Fuji Sakura 4D3N (XJ)

https://goo.gl/hAQV73

6

(ITNRT028)
กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (สำนักงำนใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
ID LINE : @gustotour
ใบอนุญำตเลขที่ 11/03295
3.ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขติดตํอในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให๎)
4.กําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํ ไมํต่ํากวํา 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 15 วัน
4.เป็น ผู๎ที่ไมํ มีประวั ติก ารถูกสํ งตั วกลับ จากประเทศญี่ ปุ่น มิ ได๎ อยูํในระยะเวลาของการถู กปฏิเ สธไมํให๎เ ข๎า ประเทศ และไมํ
เข๎าขํายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณ าอ่า นศึกษารายละเอี ย ดทั้ ง หมดก่ อ นทํ า การจอง เพื่ อความถูกต้ องและความเข้ า ใจตรงกั น
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัท
ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ทําน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน๎ามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท๎วง, การนัดหยุดงาน,
การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง
6. เมื่อทํานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคําทัวร๑ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลง
ตํางๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองโรงแรมที่พักในตํางประเทศ
เรียบร๎อยแล๎ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล๎เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห๎องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห๎องให๎ กับกรุ๏ปที่เข๎าพัก โดยมีห๎องพักสําหรับผู๎สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได๎ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห๎องได๎ตามความประสงค๑ของผู๎ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความพร๎อมให๎บริการของโรงแรม และไมํสามารถ
รับประกันได๎
9. กรณีผู๎เดินทางต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช๎วิวแชร๑ กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 7วันกํอนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไมํสามารถจัดการได๎ลํวงหน๎าได๎
10. มัคคุเทศก๑ พนักงานและตัวแทนของผู๎จัด ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู๎มีอํานาจของผู๎จัดกํากับเทํานั้น
11. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผู๎เดินทาง
ไมํผํานการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทํองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต๎องการพักแบบ 3ทําน ตํอห๎องหรือห๎องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห๎อง Triple ไมํเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห๎องให๎เป็นแบบ แยก 2ห๎อง คือ 1ห๎องพักคูํ และ 1ห๎องพักเดี่ยว โดยไมํคําใช๎จํายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชํวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร๑อาทิตย๑ รถอาจจะติด อาจทําให๎เวลาใน
การทํองเที่ยวและ ช๎อปปิ้งแตํละสถานที่น๎อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก๑ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะ
ขอความรํวมมือจากผู๎เดินทางในบางครั้งที่ต๎องเรํงรีบ เพื่อให๎ได๎ทํองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มทํานวันละ1ขวดตํอคนตํอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึ งวันที่4ของการเดินทางรวมจํานวน 3 ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให๎บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชํน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได๎ โดยมัคคุเทศก๑และคนขับจะเป็นผู๎บริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้ นๆเป็นหลัก จึง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ย นเวลาทํองเที่ย วตามสถานที่ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได๎ทําไว๎สําหรับความคุ๎มครองผู๎เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทํองเที่ยว
ตามพ.ร.บ การทํองเที่ยว เทํานั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ทํานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได๎ และทางบริษั ทฯถื อวํา ทํานได๎เข๎ าใจและยอมรั บข๎อ ตกลงแล๎ว เมื่อ ทํานชําระเงิน คําทั วร๑ (ทํา นสามารถซื้อประกั น
สุ ข ภาพ ในระหวํ า งการเดิ น ทางได๎ จากบริ ษั ท ประกั น ทั่ ว ไป และควรศึ ก ษาเงื่ อ นไขความคุ๎ ม ครองให๎ ล ะเอี ย ด)
17. มัคคุเทศก๑ พนักงานและตัวแทนของผู๎จัด ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู๎มีอํานาจของผู๎จัดกํากับเทํานั้น
18. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผู๎เดินทาง
ไมํผํานการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทํองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

(IT)ทัวร์ญี่ปุ่น WoW! Sakura Tokyo Fuji Sakura 4D3N (XJ)

https://goo.gl/hAQV73
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