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WoW! Sakura�โตเกยีว ฟจู ิซากรูะ�4วนั 3คนื 
�แชอ่อนเซ็น � บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์� Wifi on Bus 
�� ราคาสดุคุม้!!! เร ิAมเพยีง 21,900 บาท �� 

�พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื�นารติะ 2คนื�เทีAยวครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย ์
� � � � ไฮไลทโ์ปรแกรม � � � � 

� ชมสวนซากรูะรมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ ชมววิภเูขาไฟฟจู ิ 
� หมูบ่า้นนํ�าใส โอชโินะฮักไก สมัผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบตน้ฉบบัญี.ปุ่ น 
� โตเกยีว วัดอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีซากรุะสวนอเุนโนะ ตลาดอะเมโยโกะ  
� ตลาดปลาซกึจิ ิโอไดบะ ถา่ยรปูหุน่กนัดั �มตัวใหม ่หา้งไดเวอรซ์ติี� ชอ้ปปิ�งชนิจกู ุ 
� นารติะ วดันารติะ โตเกยีว วัดอาซากสุะ ฟจูอิอนเซน็  บฟุเฟ่ตข์าปยูักษ์  

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ)  
เครืAองลาํใหญ ่ AIR BUS A330-300  จํานวน 377 ทีAน ัAง แบบทีAน ัAง 3-3-3 

 นํ Yาหนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG บนเครืAองบรกิารอาหารรอ้นและนํ Yาด ืAม 
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีAยวเพิAม / 

เดนิทางทา่นเดยีว 
ทีAน ัAง หมายเหต ุ

25 – 28 มนีาคม 61 25,900  
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

7,500 34  
26 – 29 มนีาคม 61 25,900 7,500 34  
27 – 30 มนีาคม 61 25,900 7,500 34  
28 – 31 มนีาคม 61 25,900 7,500 34  



29 – 1 เมษายน 61 27,900  

 

 

 

 

 

 

 

 
Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 
 

  

7,500 34  
30 – 2 เมษายน 61 27,900 7,500 34  
31 – 3 เมษายน 61 27,900 7,500 34  
1 – 4 เมษายน 61 27,900 7,500 34  
2 – 5 เมษายน 61 27,900 7,500 34  
3 – 6 เมษายน 61 27,900 7,500 34  
4 – 7 เมษายน 61 27,900 7,500 34  
5 – 8 เมษายน 61 29,900 7,500 34  
6 – 9 เมษายน 61 30,900 7,500 34  
7 – 10 เมษายน 61 29,900 7,500 34  
8 – 11 เมษายน 61 29,900 7,500 34  
9 – 12 เมษายน 61 29,900 7,500 34  
10 – 13 เมษายน 61 33,900 7,500 34  
11 – 14 เมษายน 61 36,900 7,500 34  
12 – 15 เมษายน 61 37,900 7,500 34  
13 – 16 เมษายน 61 37,900 7,500 34  
14 – 17 เมษายน 61 32,900 7,500 34  
15 – 18 เมษายน 61 29,900 7,500 34  
16 – 19 เมษายน 61 21,900  7,500 34  
 
 

ไฟลท์บนิ 
Departure    DMK – NRT    XJ602 05.05-13.10 
Return          NRT – DMK    XJ603 14.25-19.10 

 
วนัทีAแรก   กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ –  
                   จ.ยามานาช ิ- ออนเซ็น        �อาหารเย็น  (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์) 

 

02.00น. � พรอ้มกนัที. ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัYน 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มี
เจา้หนา้ที.ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า  

 

05.05น. 	นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ประเทศญีAปุ่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เที.ยวบนิที. XJ602  

(มบีรกิารอาหารรอ้นและนํ YาดืAมบนเครืAอง )  

 

 

 

13.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิ.นเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั.วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื.อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญีAปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืYอสตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําท่านขึ.นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีวเมอืง
หลวง นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองคํา 
ที.เป็นทองสัมฤทธิI มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที.เกา่แกท่ี.สดุใน  ภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมา
กราบไหวข้อพรเพื.อความเป็นสริมิงคลตลอดทั �งปี ถา่ยภาพเป็นที.ระลกึกบั คา
มนิารมิง (ประตูฟ้าคํารณ) ซึ.งมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที.มคีวามสูงถงึ 
4.5 เมตร โคมไฟทีAใหญท่ีAสุดในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครื.องราง
ของขลังอนัศักดิIสทิธิIของวัดแห่งนี�หรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนช ้
อปปิ� งที.  มีชื.อเสียงของวัด มีรา้นขายของที.ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครื.องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมที.คนญี.ปุ่ น
มายงัวัดแหง่นี�ตอ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปปิ�งของฝาก
ที.เป็นแบบญี.ปุ่ น ญี.ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทั �งขา้วของเครื.องใช ้
คุณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสื�อผา้ เป็นตน้ ได ้
ที.นี. หากมเีวลา ท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่บัหอคอยที.สูงที.สุดในโลก 
โตเกยีวสกายทร ี (Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานคร
โตเกียว ที.ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ 



สําหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมื.อวันที. 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอื
หอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ี.นครกว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาด จนถงึ
เวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีAพกัจงัหวดัยามานาช ิยา่นทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

 
คํAา � รบัประทานอาหารคํAา (มืYอทีA1) บุฟ

เฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัYน!!! 
ห ล ั 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 นํY า แ ร่
ธรรมชาต ิ เพืAอสุขภาพ/ ออนเซ็น 
(Onsen) นํ Yาแรใ่นสไตลญ์ีAปุ่ นใหท้า่น
ไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิAม ซึAงชาวญีAปุ่ น
เชืAอวา่นํ Yาแรธ่รรมชาตนิีYมสีว่นชว่ยเรืAอง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัAง 

�ทีAพกั: Route Inn Kawagujiko // Fuji Garden Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื.อโรงแรมที.ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีAสอง  โอชโินะฮกัไก หรอื ภเูขาไฟฟจูชิ ัYน5 - พธิชีงชาแบบญีAปุ่ น - สวนซากรูะรมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ – 

โตเกยีว - ชอ้ปปิY งชนิจกู ุ- นารติะ        � อาหารเชา้,เทีAยง 

 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีAพกั (มืYอทีA2) 
 นําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชิ

โนะ  ฮกัไก (Oshino Hakkai 
Village) เป็นหมูบ่า้นที.ตั �งอยูใ่กล ้
ภเูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยา
มานาคาโกะ (Lake Yamanaka-
ko) ซึ.งในปี 2013 ฟจูซิงัไดรั้บ
เลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของโลก ที.นี.เองก็ไดรั้บเลอืกใน
ฐานะส่  วนหนึ.งของฟจูซิังดว้ย 
ในบรเิวณนี�มีบ่อนํ�าใสๆ รวมกัน
กว่า 8 บ่อ เป็นนํ�าที.เกดิจากการ
ละลายของหมิะจากบนภูเขาไฟ
ฟจูมิอีายมุามากกว่า 1,200 ปี 
ที.ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหล
ลงมาสู่พื�นดนิและซมึซาบไปยัง
บอ่นํ�าแต่ละบอ่นํ�า ดังนั�นนํ�าที.อยู่
ในบ่อจะเป็นนํ�าที.ใสสะอาด และ
สดชื.นมาก ทําใหค้นไทยเรา

เรยีกที.นี.วา่ หมูบ่า้นนํ Yาใส ในปี 1985 สถานที.แห่งนี�ยังไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 
1 ใน 100 อนัดับ แหลง่นํ�าจากธรรมชาตทิี.ดทีี.สดุของญี.ปุ่ นอกีดว้ย  อกีทั �ง
บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละวิวของภูเขาไฟฟูจิไดใ้นวันที.
อากาศแจม่ใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ กับบรรยากาศ พรอ้มชม และเลอืก
ซื�อสนิคา้พื�นเมอืง หรอืชมิขนมโมจยิา่งขึ�นชื.อที.เป็นสเีขยีวๆทําจากหญา้
สมนุไพร เรยีกว่า ยากคิุซ  ะโมจ ิหรอืเลอืกชมิซอรฟ์ครมีหลากรส ทั �งโม
โมะ, วานลิลา, องุน่, ชาเขยีว, ลาเวนเดอร,์ และรสฮกัไก หรอืชมิเตา้หูใ้ส่
มโิสะรสอร่อย อสิระตามอัธยาศัย จากนั�นนําท่านไป ชมสวนซากูระ รมิ

ทะเลสาบคาวากูจโิกะ ชมงานเทศกาลชมซากุระ Fuji Kawaguchiko 
Cherry Blossom Festival (เทศกาลจดัขึYนระหว่างวนัทีA 14-22 
เมษายน 2561) บรเิวณทางตอนเหนือของ ทะเลสาบคาวากุจโิกะ ใหท้่าน
ชมซากรุะที.เบง่บานกนัอยา่งสวยงาม เรยีงรายมากกว่า 200 ตน้ ชมววิทวิทัศน์
ของทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาฟจุอิยูเ่บื�องหลัง จากนั�นนําท่านไปสัมผัส
ประสบการณ์พธิชีงแบบญีAปุ่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและ
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ราคาถกูตามอธัยาศัย 

เทีAยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืYอทีA 3) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่โตเกยีว นําท่านไป ชอ้ปปิY งยา่นชนิจูกุ แหล่งชอ้ปปิ�ง

ขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชั.นเก๋ๆ  เท่ห์ๆ  ของ
เหลา่บรรดาแฟชั.นนสิตา้ เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิ
อันดับหนึ.งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่านเลือกชมและซื�อสนิคา้
มากมาย อาทเิชน่ เครื.องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ 
Note Book, นาฬกิา, เสื�อผา้,รองเทา้ และเครื.องสําอางเชน่แบนรด ์ 
KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื.น ๆ อกีมากมายที.ราคา



ค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทยและรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชั �น8) ซึ.งสนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน 
เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี� ที.ขายสนิคา้ราคาถูกสารพัดอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี.รวมสนิคา้ เคร่องใช ้
เครื.องสําอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปปิ� งตามอัธยาศัย อาหารมืYอเย็นอสิระตาม
อธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลือกชมิรา้นอร่อยต่างๆที.ย่านชนิจูกุ เช่นรา้นราเมง รา้นซูชจิานหมุน และรา้นอร่อยๆอีก
มากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีAพกัยา่นนารติะ 
�ทีAพกั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื.อโรงแรมที.ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีAสาม  นารติะ - โตเกยีว - สวนอเุอโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ตลาดปลาซกึจิ ิ- โอไดบะ - นารติะ -  
                  รา้นดองกีY หา้งออิอน นารติะ       � อาหารเชา้ 

 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีAพกั (มืYอทีA4) 
 นํ า ท่ า น เ ดิ น

ทางเขา้สู่โตเกยีว 
เดนิทางสู่ สวนอุเอ
โนะ Ueno Park 
เป็นสวนสาธารณะ
ข น า ด ใ ห ญ่ ข อ ง
โตเกยีว ภายในมทีั �ง
วั ด  ศ า ล เ จ ้ า 
ทะเลสาบและสวนสัตว์ มีตน้ไมม้ากมาย
ทําใหบ้รรยากาศร่มรื.น จึงเป็นสถานที.ที.
ชาวโตเกยีวนยิมมาพักผ่อนกันและในฤดู
ใบไมผ้ลขิองทกุๆปี สวนอเุอโนะจะไดรั้บ
ความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชม
ซากรุะ โดยจะมตีน้ซากรุะเรยีงรายอยูท่ั �งง
สองขา้งยาวไปตามทา งเดนิภายในสวน มี
จํานวนมากกว่า 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดูด
ผูค้นจํานวนมากมาเยี.ยมชมใน เทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืที.เรยีกกันว่า งานฮานาม ิหมายเหต:ุ (ซากรุะจะบาน
ชว่งประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน อาจมกีารเปลี.ยนแปลงไดข้ึ�นอยู่กับสภาพอากาศ บรษัิทฯไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได)้ ท่านสามารถเดนิไป ตลาดอะเมโยโกะ 
(Ameyoko Market) ตลาดที. คกึคักเกอืบตลอดเวลาตั �งอยูร่ะหว่างสถานีอุ
เอโนะ และสถานีโอคาชมิาช ิแต่ก่อนนั�นบรเิวณนี�เป็นที.ขายขนมและลูกอม 
ลูกวาด  ซึ.งในภาษาญี.ปุ่ นเรยีกรา้นขนมเหล่านี�ว่า Ameya Yok  ocho จงึ
เป็นที.มาของชื.อตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปัจจุบันมสีนิคา้หลากหลาย
ชนดิทั �ง ของสด ของใช ้เครื.องสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ทั �งของญี.ปุ่ น 
และของนําเขา้ที.สว่นใหญจ่ะมรีาคาถกูกวา่ในหา้ง มอีาหารทะเล ผลไม ้ผักสด 
รา้นขนมของกินเล่น เช่น ทาโกะยากิยักษ์ โมจิ ขนมเคก้ ช็อคโกแลต 
ไอศกรมี และรา้นอาหารญี.ปุ่ น อยา่งราเม็ง 
ซชู ิขา้วหนา้ปลาไหล พื�นที.มขีนาดใหญ่มี
ตรอกซอกซอยรวมถงึใตด้นิ ส่วนใหญ่จะ
เปิดรา้นประมาณ 10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่ง
เย็นๆ และมักจะปิดทุกวันพุธ สมควรแก่
เวลานําท่านเดนิทางไป ตลาดปลาซกึจิ ิ
เป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผักและผลไมข้นาด
ใหญ่ใจกลางกรุงโตเกยีว ในบรรดาตลาด
คา้สง่ที.กระจายอยูใ่นโตเกยีวนั�น ตลาดปลา
แห่งนี�นับเป็นที.ที.มีชื.อเสียงมากที.สุดและ
เป็นที.รูจั้กกันดีว่าเป็นหนึ.งในตลาดปลาที.
ใหญท่ี.สดุในโลกอกีดว้ย (อสิระอาหารเที.ยงตามอธัยาศัย) ใหท้า่นไดล้องลิ�ม ชมิปลาดบิและอาหารทะเลสดๆ กับ
รา้นคา้ รา้นอาหา  รมากมาย จากนั�นนําทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ี.เกดิจาก  การถมทะเลขึ�นมาเป็น
เกาะ ใหท้า่นไดช้อ้ปปิ�งสนิคา่หลากหลายชนดิที.หา้งไดเวอรซ์ติ ีY ซึ.งภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทงิ
มากมาย และถ่ายรูปกับกนัด ัYมตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจรงิโดยสรา้งขึ�นมาตามอัตราส่วน 1:1 
เหมอืนตัวเดมิ ทําใหม้คีวามสูงถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสูง 18 เมตร) และเพิ.งเปิดตัวเป็นทางการในวันที. 24 
กันยายน 2560ที.ผ่านมา สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูน่ารติะ นําท่านเดนิทางไปชอ้ปปิ�ง รา้นดองกีY เป็น
รา้นที.รวบรวมสนิคา้ตา่งๆของญี.ปุ่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กนัจะมหีา้งออิน นารติะ ทา่นสามารถเดนิไปช ้
อปปิ�งได ้(อสิระอาหารคํ.าตามอธัยาศัย)  

�ทีAพกั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื.อโรงแรมที.ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 



 
 

วนัทีAส ีA  วดันารติะ – ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ                           
                 � อาหารเชา้ 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ณ โรงแรมทีAพกั (มืYอทีA5) 
 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี�เป็นหนึ.งในวัดที.เป็นที.รูจั้กมากที.สดุในภมูภิาค

คันโต ถอืว่าเป็นวัดที.โด่งดังที.สุดในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยี.ยมชมก็เป็นรองเพยีง
ศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นที.ตั �งของประตูหลัก มทีางเดนิบันไดขึ�นสู่
อาคารหลักเป็นสถานที.สําหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้
ชั �นหนึ.งคู่ สวนหย่อมที.มีสระนํ�าขนาดใหญ่ รวมทั �งบรเิวณสําหรับเลี�ยงสัตว์ ภายใน
กอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญี.ปุ่ น
เอาไว ้นําทา่นกราบนมสัการขอพรพระเพื.อสริมิงคล ใหม้ชีวีติที.ดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืก
ชมและซื�อเครื.องรางของขลังและสนิคา้พื�นเมอืง สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินา
รติะ เพื.อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

14.25  น.    เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ   เทีAยวบนิทีA  AIRASIA X 
                   XJ603 (มบีรกิารอาหารรอ้นและนํ YาดืAมบนเครืAอง ) 
 
 
 
 
 
 
 
 19.10 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

****************************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีAยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืAองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีAปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีAยน
โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืAอใหท้า่นทอ่งเทีAยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
นําเทีAยวญีAปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีAปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัAวโมง มอิาจเพิAมเวลาได ้โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ|ในการปรบัเปลีAยนเวลาทอ่งเทีAยวตามสถานทีAใน
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีAยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีAยนปรบัสงูข ึYน บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิAมข ึYน 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พืAอการทอ่งเทีAยวเทา่น ัYน คา่ทวัรท์ ีAจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีAตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัYนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีAปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัYงคา่
ต ั�วเครืAองบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงืAอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัYงนีYจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึYนไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที.มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื.อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีAลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีAของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัYง มฉิะน ัYนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัYงส ิYน  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที.เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื.องจากเป็นราคาตัtวเครื.องบนิโปรโมชั.น เมื.อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื.อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีที.กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที.ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิIที.จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื.อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ.ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิI ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 5.อตัราคา่บรกิารนีY 
 รวม 
1. 
 คา่ตัtวโดยสารเครื.องบนิไป-กลับชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที.นั.งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี.นั.งได ้
การอพัเกรดที.นั.ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  สําหรับที.นั.งBusiness/Premium ตัtวกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัที.นั.งได ้ 



 
ทีAน ัAง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีAยว 
เป็นที.นั.งที.มพีื�นที.วา่งที.มากกวา่ที.นั.งมาตรฐาน ดว้ยพื�นที.วางขาที.กวา้งเป็นพเิศษ มพีื�นที.พอที.จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ีAน ัAงพรเีมีAยม ทีAน ัAง Hot Seat ทีAน ัAงมาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีAน ัAงทารก หอ้งนํ Yา 

2. 
คา่ที.พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที.ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. 
คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที.ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. 
เจา้หนา้ที.บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. 
 คา่นํ Yาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครืAองที.สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึYนเครืAองไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื.องบนิตามเงื.อนไขของแตล่ะสายการบนิที.มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื�อนํ�าหนักเพิ.ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นั�นพรอ้มชําระคา่นํ�าหนัก** 

- ซื�อนําหนักเพิ.ม 5 กก. ชําระเพิ.ม 600  บาท /เพิ.ม10กก. ชําระเพิ.ม 1,000 บาท 
- เพิ.ม20กก. ชําระเพิ.ม 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื.อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัAงซืYอประกนัสขุภาพ
เพิAมได ้
7. อตัราคา่บรกิารนีY⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื.นๆที.นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื.องดื.มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ�ามนัที.สายการบนิเรยีกเก็บเพิ.มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัtวเครื.องบนิ 
5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที.จา่ย 3% 
6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุ๊ปทีAมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกี.ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี.ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที.จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีAปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีAประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัYนในประเทศญีAปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืAอการทอ่งเทีAยว เยีAยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืAนเอกสารในข ัYนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืAอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีAปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีY 
1.ตัtวเครื.องบนิขาออกจากประเทศญี.ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ.งที.ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที.อาจเกดิขึ�นในระหว่างที.พํานักในประเทศญี.ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื.อ ที.อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที.พํานักในประเทศญี.ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที.พํานักในประเทศญี.ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีAปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีAปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่.ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที.จะกระทําในประเทศญี.ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ.งที.ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 
 3.ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี.ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี.ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี.จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัYงหมดกอ่นทําการจอง เพืAอความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืAอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัYงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงืAอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัYงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ|ท ีAจะเลืAอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึYนในกรณีทีAมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิIการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ.ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิIในการเปลี.ยนเที.ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื.องจากสาเหตตุา่งๆ  



4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ.งของผดิกฎหมาย ซึ.งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ.งของสญูหาย อนัเนื.องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที.ยวเอง  
6. เมื.อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื.อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที.ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ.ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที.พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ.งอาจจะปรับเปลี.ยนตามที.ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื.องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที.เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี. / ปลอดบหุรี.
ได ้โดยอาจจะขอเปลี.ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี.พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื.องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที.ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที.ยว อนัเนื.องมาจากการกระทําที.สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื.น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี.ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ.ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี.ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที.ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที.นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ.งอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที.ตอ้งเรง่รบี เพื.อใหไ้ดท้อ่งเที.ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ�าดื.มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ.มในวันที.2ของการเดนิทางถงึวันที.4ของการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที.ยวญี.ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี.ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั.วโมง อาทเิชน่ เริ.มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั�น มอิาจเพิ.มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิIในการปรับเปลี.ยนเวลาท่องเที.ยวตามสถานที.ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที.บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเที.ยว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเที.ยว เทา่นั�น  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื.อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื.อท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื�อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั.วไป และควรศึกษาเงื.อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื.องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที.ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที.ยว อนัเนื.องมาจากการกระทําที.สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื.น ๆ  

 
 

 


