
 

 
 

 
 

 

 
 

GT-NRT XJ23 

รหสัโปรแกรมทวัร ์GT-NRT TO BUP FA 5D3N OCT17-XJ-W43 

โตเกยีว - บุปผา - ฟ้าคราม 
5 วนั 3 คืน  

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) 

 
 

 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง ... เดือน กนัยายน 2560 

วนัที ่ 1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 22-26 , 23-27 ก.ย. 2560  ราคา   24,999.- บาท 

วนัที ่ 29 ก.ย.-3 ต.ค. , 30 ก.ย.-4 ต.ค. 2560      ราคา   24,999.- บาท 

วนัที ่ 6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 ก.ย. 2560    ราคา   25,999.- บาท 

วนัที ่ 27 ก.ย.-1 ต.ค. , 28 ก.ย.-2 ต.ค. 2560      ราคา   26,999.- บาท 
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หมายเหตุ : *ราคานีไ้ม่รวม  ค่าทิปไกด์ + คนขับ  ท่านละ 4,000 เยน /ทริป* 
(เกบ็ทิปก่อนการเดนิทาง ณ สนามบนิดอนเมือง) 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ – โตเกียว – 
โรงแรม 

X X X 
KICHIJOJI TOKYU REI 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

2 
โตเกียว –วดัอำซำกุสะ – ถ่ำยรูปโตเกียว สกำยทรี-คำวำกูจิโกะ- 
ศูนยแ์ผน่ดินไหว-ภูเขำไฟฟูจิ (ชั้น 5 หรือข้ึนกบัสภำพอำกำศ)- 
โรงแรม + ออนเซ็น 

✈ O O 
FUJI HAKONE LAND 
SCHOLE PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

3 
อุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่-หุบเขำโอวำคุดำนิ-ถ่ำยรูปกบัทะเลสำบ
อำชิ-เทศกำลทุ่งดอกรักเร่ + ใส่ชุดยูคำตะ ถ่ำยรูป –คำมำคูระ-
หลวงพอ่โต-โตเกียว  

O O X 
KICHIJOJI TOKYU REI 

HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

4 โตเกียว-ศำลเจำ้เมยจิ์-ฮำรำจูกุ-ชินจูกุ-นำริตะ-ชอ้ปป้ิงอิออน- 
สนำมบินนำริตะ    

O X X  

5 สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ✈ X X  

 

ไฮไลท์..... ทัวร์ Tokyo บุปผา & ฟ้าคราม 
โตเกยีว เที่ยว วดัเก่าแก่อาซากุสะ  ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ  ชิมขนมโบราณ  สนุกสนานกบัของฝาก 
  ถ่ายรูป โตเกยีว สกายทรี  และ ฟินฟรี ที่ ย่านชินจูกุ  กบั ฮาราจูกุ 
 

ยามานาชิ เยือนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ถ่ายรูปววิทะเลสาบ  ขึน้หุบเขาก ามะถัน ลองทานไข่ด า 
ขึน้จุดชมววิ ภูเขาไฟฟูจิ ขอพรกบัศาลเจ้าบนช้ัน 5 ,  เดินเล่นทุ่งดอกรักเร่  พร้อมกบัลอง
สวมชุดยูกาตะ ในเทศกาลทุ่งดอกไม้ ที่สวนสนุกกรินปะ 
 

คามาคูระ แวะเมืองเก่า  ไหว้พระใหญ่  ขอพรให้สมหวงั 
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วนัแรกของกำรเดินทำง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  - สนามบินนาริตะ – โตเกยีว 

08.00 น. นดัพบกนัท่ี สนามบินดอนเมือง ,  อาคารผู้โดยสารขาออก 1  ช้ัน 3 ประตู 4 
  สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ ( Thai Air Asia X ) ...  โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำม 

สะดวกในกำรเช็คอินและโหลดสัมภำระ 

11.15 น. ออกเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี  XJ 606 
  ** ทำงเรำขอสงวนสิทธ์ิกำรเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไทยแอร์เอเชีย เอก๊ซ์ .. เน่ืองจำกตอ้งเป็นไปตำมกฏ 

ระเบียบของสำยกำรบินส ำหรับกำรสุ่มจบัท่ีนัง่วำ่งบนเคร่ืองใหก้บัลูกคำ้ .. โดยหำกท่ำนมีควำมประสงคจ์ะ 
ระบุท่ีนัง่บนเคร่ืองหรือตอ้งกำรเปล่ียนท่ีนัง่ใหม่ จะมีค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติม 
(สำมำรถดูอตัรำค่ำบริกำรไดใ้นทำ้ยรำยกำร) **        
(ขอย ำ้ว่ำ .. สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์  ให้น ำ้หนักกระเป๋ำสัมภำระ  คนละ  20 กิโลกรัม เท่ำนั้นนะคะ 

  หำกคิดว่ำ ขำกลับต้องน ำ้หนักเกิน  20 ก.ก.  โปรดเตรียมซ้ือน ำ้หนักเพ่ิม ตั้งแต่ท่ีสนำมบินดอนเมือง 
เคำนเตอร์สำยกำรบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์  เพ่ือจะได้ไม่ต้องกังวล เวลำจะกลับมำไทย นะคะ 
 [ บริการอาหารร้อน บนเคร่ือง ]  

                            

19.40 น. เดินทำงถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่น  ...   
น ำท่ำนผำ่นขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและรับกระเป๋ำสัมภำระเรียบร้อยแลว้ ...  

21.00 น. ไกดจ์ะน ำท่ำนไปข้ึนรถบสัท่ีเตรียมไว ้… เดินทำงมุ่งหนำ้สู่ กรุงโตเกยีว  
22.00 น. เขำ้สู่ท่ีพกั  ....   KICHIJOJI  TOKYU  REI  HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – ถ่ายรูป โตเกยีว สกายทรี – คาวากูจิโกะ – ศูนย์แผ่นดินไหว – 
ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ัน 5 หรือขึน้กบัสภาพอากาศ) – โรงแรม + ออนเซ็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จำกนั้น ท ำกำรเช็คเอำท ์และ ตรวจสอบสัมภำระก่อนออกเดินทำง 

น ำท่ำนเขำ้ชม  วดัอาซากุสะ หรือ วดัเซนโซจิ  (Sensoji Temple) วดัท่ีวำ่กนัวำ่ เก่ำแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ซ่ึง
เคยเป็นวดัท่ีเหล่ำโชกุนและซำมูไรใหค้วำมเล่ือมใสศรัทธำเป็นอยำ่งมำกในอดีต  น ำท่ำนนมสักำร องค์เจ้ำ
แม่กวนอิมทองค ำ ท่ีประดิษฐำนในวหิำรหลงัใหญ่ (อยูห่ลงัฉำกม่ำนกั้น)  และ ถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึกกบั “คำมิ
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นำริมง (ประตูฟ้ำค ำรณ)”  ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีไดช่ื้อวำ่เป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” มีควำมสูงใหญ่ถึง 
4.5 เมตร  อีกทั้งยงัมี  “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ำนคำ้แหล่งรวมสินคำ้ของท่ีระลึกต่ำงๆ มำกมำย   .... จำกนั้น
จะขอพำทุกท่ำนไปยนืถ่ำยรูป กบั TOKYO SKY TREE  ท่ีบริเวณสะพำนข้ำมแม่น ำ้สุมิดะ (ใกล้วดัอำซำกุ
สะ) โดยเป็นหอคอยส่งสัญญำณโทรทศัน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดใหเ้ขำ้ชมเม่ือ 22 MAY 2012   มี
ควำมสูงท่ี 634 เมตร (แซงหนำ้โตเกียวทำวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสัญญำณท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

 
 

จำกนั้น ขอน ำท่ำนไปยงั ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว  หรือ FUJINOEKI  ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกล้ๆ  กบัภูเขำไฟฟูจิ  
โดยภำยในมีห้องจดัแสดงขอ้มูลกำรปะทุของภูเขำไฟจำกทุกมุมโลก  มีห้องจดัฉำกกำรเกิดแผ่นดินไหว 
และ ควำมแรงของกำรสั่นสะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่ำงๆกนั .. รวมไปถึงกำรเสนอแนวทำงกำรเอำตวัรอด
จำกส่ิงกีดขวำงต่ำงๆ หลงัจำกเกิดแผน่ดินไหวไปแลว้เป็นตน้  … 

เท่ียง  ทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรท้องถ่ิน 

ต่อจำกนั้น   น ำท่ำนไปยงั ภูเขาไฟฟูจิ  ซ่ึงถือกนัวำ่เป็นภูเขำท่ีสวยท่ีสุดและมีควำมศกัด์ิสิทธ์ิส ำหรับชำว
ญ่ีปุ่นเป็นอยำ่งมำก โดยจะมีควำมสูงอยูท่ี่ 3,776 เมตร และรถบสัสำมำรถพำท่ำนข้ึนไปยงัชั้น 5  จำกทั้งหมด 
10 ชั้น  เพื่อข้ึนไปชมศำลเจำ้ฟูจิ และไดถ่้ำยรูปจำกบนนั้น พร้อมกบัยงัมีร้ำนคำ้ขำยของท่ีระลึกใหท้่ำนได้
เลือกซ้ือมำกมำย ...  ** (หำกสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย หรือ เส้นทำงกำรข้ึนภูเขำปิด ทำงบริษทัจะขอสงวน
สิทธ์ิในกำรไม่น ำท่ำนข้ึนภูเขำ )  **    
 เขำ้สู่ท่ีพกั   FUJI  HAKONE  LAND  SCHOLE  PLAZA HOTEL   หรือเทียบเท่า  
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารในโรงแรม  ** พเิศษ ขาปูยกัษ์ ไม่อ้ัน ** 
หลังอำหำร .. ให้ท่ำนได้ด่ืมด ำ่กับบรรยำกำศการแช่ออนเซ็น หรือ แช่น ำ้แร่ ในแบบฉบับชำวญีปุ่่น  โดยท่ีมี
ควำมเช่ือว่ำ จะคลำยควำมเหน่ือยล้ำ และ ผิวพรรณจะสวยงำมเปล่งปลั่งกลับมำมชีีวิตชีวำได้ตำมเดิม 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ถ่ายรูปริมทะเลสาบอาชิ – เทศกาลทุ่งดอก
รักเร่ @ GRINPA + ใส่ชุดยูคาตะ ถ่ายรูป– คามาคูระ – หลวงพ่อโต – โตเกยีว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เช็คเอำท ์และ ตรวจสอบสัมภำระก่อนออกเดินทำง ...  น ำท่ำนเดินทำงไปตำมเส้นทำงไฮเวยเ์ดินทำงเขำ้สู่  
อุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่    น ำท่ำนนัง่รถบสัข้ึนสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani)  หรือหุบเขำก ำมะถนั  
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บริเวณดำ้นบนจะอบอวลไปดว้ยกล่ินไอก ำมะถนัท่ีคุกรุ่นลอยจำกใตดิ้น ซ่ึงเป็นผลพวงมำจำกกำรระเบิดของ 
ภูเขำฮำโกเน่ เม่ือ 300 ปีก่อน นัน่เอง .. ท่ำนสำมำรถลองชิมไข่ด ำ ท่ีเช่ือกนัวำ่หำกไดท้ำนไข่ด ำ 1 ฟอง จะมี
อำยยุนืยำวไปอีก 7 ปี  ...  จำกนั้นใหท้่ำนไปถ่ำยรูปเก็บววิทิวทศัน์ ท่ี  ทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ซ่ึงเป็น
ทะเลสำบท่ีเกิดข้ึนหลงัจำกกำรปะทุของภูเขำไฟฮำโกเน่ เม่ือ 3,000 ปีก่อน  ... ต่อจำกนั้น เดินทำงไป สวน
สนุกกรินปะ  ( GRINPA )  เขำ้ชม เทศกาลทุ่งดอกรักเร่ หรือ ดอกดาเลยีห์ ท่ีกวำ้งใหญ่ตระกำรตำสุดสำยตำ 
ดุจดงัพรมดอกไมผ้นืใหญ่ ซ่ึงบริเวณน้ีจะมีดอกรักเร่ รำวๆ 20,000 ดอก  ประพรมอยูบ่นเขตแดนแห่งภูเขำ
ไฟฟูจิชั้น 2  ซ่ึงเป็นท่ีแน่นอนวำ่ววิทิวทศัน์ของท่ีน่ีจะตอ้งมี ภูเขำไฟฟูจิเป็นฉำกหลงั และไม่เพียงเท่ำนั้น 
ท่ำนจะยงัสำมำรถ “ใส่ชุดยูคาตะ”  มำเดินถ่ำยรูปกบัววิดอกไมเ้หล่ำน้ีไดอี้กดว้ย 

      
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ของ สวนสนุกกรินปะ  
ช่วงบ่ำย เดินทำงไปท่ี  เมืองคามาคูระ (Kamakura) เมืองชำยฝ่ังในเขตจงัหวดัคำนำกำวำ่ (Kanagawa) 

ปัจจุบนักลำยเป็นเมืองเล็กๆท่ีดึงดูดเหล่ำนกัท่องเท่ียวให้แวะมำ
เยีย่มเยยีน อีกทั้งถูกขนำนนำมใหเ้ป็น “เกียวโตแห่งฝ่ัง
ตะวนัออก”   ...  จำกนั้น น ำท่ำนไปเขำ้ชม “หลวงพ่อโต” แห่ง วดั
โคโตคุอนิ (Kotokuin Temple)  เป็นรูปหล่อโลหะท่ีสูง 13.35 
เมตร ตั้งอยูก่ลำงลำนวดั (เป็นรอง หลวงพอ่โต ท่ีวดัโทไดจิ เมือง
นำรำ) .. คำดกนัวำ่สร้ำงเสร็จในปี 1252 และก่อนนั้นเคยอยูใ่น

อำรำมหลงัใหญ่ แต่ทวำ่ไดถู้กคล่ืนพำยไุตฝุ้่ นโหมกระหน ่ำอยูห่ลำยคร้ังในช่วงศตวรรษท่ี14-15 จนกระทัง่
มำอยูก่ลำงแจง้ตรำบจนทุกวนัน้ี ...  ไดเ้วลำอนัสมควร เดินทำงมำยงั  กรุงโตเกียว มหำนครของประเทศ
ญ่ีปุ่น ในอดีตใชช่ื้อวำ่ “เอโดะ” .. เป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีส ำคญั และเป็นศูนยร์วมทำงดำ้นเทคโนโลยเีอำไว้
อยำ่งมำกมำย ....    ** อิสระ อาหารเยน็  ตามอัธยาศัย ** 
เขำ้สู่ท่ีพกั   ....  KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง โตเกยีว – ศาลเจ้าเมย์จิ – ฮาราจูกุ – ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จำกนั้น ท ำกำรเช็คเอำท ์และ น ำสัมภำระมำเก็บไวต้รงล็อบบ้ีโรงแรม  
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เดินทำงกนัโดยรถบสัไปยงั  ศาลเจ้าเมย์จิ ( Meiji Shrine )  เป็นหน่ึงในศำลเจำ้ท่ีโด่งดงัในกรุงโตเกียว สร้ำง
ข้ึนเพื่อเป็นสถำนท่ีบูชำดวงวิญญำณของจกัรพรรดิเมยจิ์และจกัรพรรดินีโชเกน  ในระหวำ่งช่วงสงครำมโลก
คร้ังท่ีสอง ศำลเจำ้เมจิไดถู้กท ำลำยลง แต่ภำยหลงัไดมี้กำรบูรณะและสร้ำงข้ึนมำใหม่จนถึงปัจจุบนั  ซ่ึงศำล
เจำ้น้ีตั้งอยูใ่กลก้บัสถำนีฮำรำจูกุ (Harajuku Station) อยูติ่ดกบัสวนโยโยกิ (Yoyogi Park)   
ใหอิ้สระท่ำนท่ี  ย่านฮาราจูกุ (Harajuku)  แหล่งวยัรุ่นท่ีรู้จกักนัดีของกรุงโตเกียว เดินเล่นท่ี  ถนนทำเคชิตะ 
(Takeshita Dori)  พบกบัร้ำนคำ้ท่ีขำยสินคำ้วยัรุ่นมำกมำย ร้ำนขนมเครปท่ีมีช่ือเสียง  ฯลฯ  หำกมำในช่วง
วนัเสำร์-อำทิตย ์ท่ำนจะไดพ้บกบัเด็กหนุ่มสำวท่ีแต่งตวัคอสเพลย ์เลียนแบบตวักำร์ตูน มำเดินอวดโฉมกนั
มำกมำย  ... และพำไปชอ้ปป้ิงต่อท่ี  ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ...แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนำดใหญ่ใจ
กลำงเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่ำบรรดำแฟชัน่นิสตำ้ มีสถำนีรถไฟชินจูกุท่ี
เป็นเหมือนศูนยก์ลำงของของยำ่นน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถำนีท่ีคึกคกัท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
** อิสระ อำหำรกลำงวนั  ตำมอัธยำศัย ** 
ไดเ้วลำ  เดินทำงไปยงั เมืองนาริตะ  ...  เก็บตกกบักำรซ้ือของฝำกท่ี   AEON Shopping Mall  ชอ้ปป้ิงเซ็น
เตอร์ขนำดใหญ่ในเมืองนำริตะ เพียบพร้อมไปดว้ยร้ำนคำ้กวำ่ 150 ร้ำน ไม่วำ่จะเป็น Muji , Sanrio Store , 
100 Yen Shop ,ร้ำนขำยยำและเคร่ืองส ำอำงค ์Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้ำนหนงัสือ , ร้ำน
รองเทำ้ ฯลฯ  และยงัมี ซุปเปอร์มำร์เก็ตขนำดใหญ่ในส่วนของ Jusco ท่ีรวมของสด ของแหง้ อีกมำกมำยให้
ท่ำนไดซ้ื้อติดมือก่อนข้ึนเคร่ืองกลบัสู่กรุงเทพฯ 

18.00 น. ไดเ้วลำอนัสมควร ...  ข้ึนรถบสั  เพื่อเดินทำงไป สนามบินนาริตะ 
18.20 น. ถึง สนามบินนาริตะ  .. ท ำกำรเช็คอิน และโหลดกระเป๋ำสัมภำระ 
  ( โปรดอยำ่ลืมวำ่ ทำงสำยกำรบินใหน้ ้ำหนกักระเป๋ำต่อท่ำน ไม่เกิน  20 กิโลกรัม ) 

20.55 น. ออกเดินทำงสู่  กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์  เท่ียวบินท่ี   XJ 607 
 
วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

01.35 น. เดินทำงถึง  สนำมบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ   .. โดยสวสัดิภำพ 
**************************************************************** 

(ส ำหรับรำยกำรทอ่งเทีย่ว ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเพือ่ควำมเหมำะสมตำมสภำพอำกำศ และกำรจรำจร      
ในแตล่ะวัน โดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ เพือ่ผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของลกูคำ้เป็นส ำคญั) 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 
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หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง 
บริษทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำต
ให้เขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธ
กำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง  
5. เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯจะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

โตเกยีว - บุปผา - ฟ้าคราม 
5 วนั 3 คืน  

สายการบินไทย แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พกั
ห้องละ 2 
ท่าน 

เด็กมเีตียง
พกักบั
ผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

เด็กไม่มี
เตียงพกักบั
ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

วนัที ่1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 
22-26 , 23-27 , 29 ก.ย.-3 ต.ค. , 30 ก.ย.-4 ต.ค. 

24,999.- 24,999.- 23,999.- 7,900.- 

วนัที ่ 6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 ,  
21-25 ก.ย. 2560 

25,999.- 25,999.- 24,999.- 7,900.- 



 

 
 

 
 

 

 
 

GT-NRT XJ23 

รหสัโปรแกรมทวัร ์GT-NRT TO BUP FA 5D3N OCT17-XJ-W43 

วนัที ่ 27 ก.ย.-1 ต.ค. , 28 ก.ย.-2 ต.ค. 2560 26,999.- 26,999.- 25,999.- 7,900.- 
 

*** ราคาเด็กทารก [เดก็อายไุม่เกนิ 2 ขวบ] 6,000 บาท / ท่าน *** 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***  (เกบ็ทิปก่อนการเดินทาง ที ่สนามบินดอนเมือง) 

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 
 
สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใชร้ะบบกำรจองท่ีนัง่เป็นแบบสุ่มท่ีนัง่วำ่ง อำจจะท ำใหค้รอบครัวท่ีมำดว้ยกนัไม่ไดน้ัง่
ติดกนั หำกลูกคำ้เท่ำไดป้ระสงคจ์ะจองท่ีนัง่ติดกนัจะมีรำยละเอียดกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือท่ีนัง่เพิ่ม  

** โปรดติดต่อสำยกำรบินดว้ยตวัท่ำนเอง ** 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.การยกเลกิการเดินทาง 
4.1 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45-15 วนั ขอเก็บเงินมดัจ ำทั้งหมด  
4.2 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 14 -7 วนัเดินทำง ขอเก็บค่ำใชจ่้ำย 100% ของรำคำค่ำทวัร์ทั้งหมด 
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมดัจ ำท่ีนัง่กบัสำย

กำรบินและค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า   หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่
ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

  
**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผดิกฎหมายและ 

ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน  
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 
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4.5 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำง   
 พร้อมคณะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำม
รำยกำรทวัร์ขำ้งตน้ 
 

 - กรณีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จำกชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยกำรช ำระเงินเพื่ออพัเกรด
ตอ้งกระท ำท่ีเคำน์เตอร์สนำมบิน ณ วนัเดินทำง เท่ำนั้น  

2. ค่ำท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพกัแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจัดห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรทวัร์ขำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
 
5. ค่ำน ้ำหนกัสัมภำระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ค่ำประกนัวนิำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำร

เรียกเก็บ 
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ 
 2. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท ์ 
 3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถำ้มีกำรเรียกเก็บ) 
 4. ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่ำทิปส ำหรับ คนขบัรถ / มคัคุเทศก ์/ หวัหนำ้ทวัร์    ท่ำนละ 4,000 เยน  ต่อท่ำน / ทริป 
           * (เก็บทิปก่อนกำรเดินทำง ณ สนำมบินดอนเมือง) * 
      6. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ ำนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่วำ่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเท่ียว เยีย่มญำติ หรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถูกตรวจสอบเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง เพื่อ
เป็นกำรยนืยนัวำ่มีคุณสมบติัในกำรเขำ้ ประเทศญ่ีปุ่น 
 
**เอกสำรท่ีอำจจะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสำรเร่ืองท่ีพกัทำงบริษทัจะจดัเตรียม
ใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเขำ้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่น  
2. ส่ิงท่ียนืยนัวำ่ท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีอำจเกิดข้ึนระหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก ำหนดกำรเดินทำงระหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอำยกุำรใชง้ำนเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมำย และเขำ้ข่ำยคุณสมบติัเพื่อกำรพ ำนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติักำรถูกส่งตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่
เขำ้ข่ำยคุณสมบติัท่ีอำจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 
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หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่ำน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ้ ำมนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำร
จลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรน ำส่ิงของผดิกฎหมำย ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทั้งหมด 
 7. ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีอำยไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
จำกบิดำหรือมำรดำแนบมำดว้ย 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
 
 


