
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XJ81 WoW Sakura Tokyo Fuji Sakura 4D3N  

 

WoW! Sakura โตเกยีว ฟจู ิซากรูะ 4วนั 3คนื 

แชอ่อนเซ็น บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์Wifi on Bus 

ราคาสดุคุม้!!! เร ิ=มเพยีง 21,900 บาท พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื นารติะ  

2คนื เที=ยวครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย ์

ไฮไลทโ์ปรแกรม 
ชมสวนซากรูะรมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ ชมววิภเูขาไฟฟจู ิหมูบ่า้นนํ Kาใส โอชโินะฮกัไก สมัผสั

ประสบการณพ์ธิชีงชาแบบตน้ฉบบัญี=ปุ่ น โตเกยีว วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี
ซากรุะสวนอเุนโนะ ตลาดอะเมโยโกะ ตลาดปลาซกึจิ ิโอไดบะ ถา่ยรปูหุน่กนัด ัKมตวัใหม ่หา้ง
ไดเวอรซ์ติ ีK ชอ้ปปิK งชนิจกู ุนารติะ วดันารติะ โตเกยีว วดัอาซากสุะ ฟจูอิอนเซ็น บฟุเฟ่ตข์าปู

ยกัษ ์

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินารติะ) เครื=อง
ลําใหญ ่ AIR BUS A330-300  จํานวน 377 ที=น ั=ง แบบที=น ั=ง 3-3-3 นํ Kาหนกักระเป๋าไป-กลบั 

20 KG บนเครื=องบรกิารอาหารรอ้นและนํ Kาด ื=ม 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที= รายละเอยีดทอ่งเที=ยว 

1  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – จ.ยามานาช ิ
- ออนเซ็น 

2  โอชโินะฮกัไก หรอื ภเูขาไฟฟูจชิ ัKน5 - พธิชีงชาแบบญี=ปุ่ น - สวนซากรูะรมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ 
– โตเกยีว - ชอ้ปปิK งชนิจูก ุ- นารติะ 

3  นารติะ - โตเกยีว - สวนอุเอโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ตลาดปลาซกึจิ ิ- โอไดบะ - นารติะ - รา้น
ดองกีK หา้งออิอน นารติะ 

4  วดันารติะ – ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี=ยว 

25 - 28 Mar 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 7,500 

26 - 29 Mar 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 7,500 

27 - 30 Mar 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 7,500 

28 - 31 Mar 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 7,500 

29 Mar - 01 Apr 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 7,500 

30 Mar - 02 Apr 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 7,500 

31 Mar - 03 Apr 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 7,500 

01 - 04 Apr 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 7,500 

02 - 05 Apr 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 7,500 

03 - 06 Apr 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 7,500 

04 - 07 Apr 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 7,500 

05 - 08 Apr 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 7,500 

06 - 09 Apr 2018  30,900  30,900 30,900 7,000 7,500 

07 - 10 Apr 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 7,500 

08 - 11 Apr 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 7,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 - 12 Apr 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 7,500 

10 - 13 Apr 2018  33,900  33,900 33,900 7,000 7,500 

11 - 14 Apr 2018  36,900  36,900 36,900 7,000 7,500 

12 - 15 Apr 2018  37,900  37,900 37,900 7,000 7,500 

13 - 16 Apr 2018  37,900  37,900 37,900 7,000 7,500 

14 - 17 Apr 2018  32,900  32,900 32,900 7,000 7,500 

15 - 18 Apr 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 7,500 

16 - 19 Apr 2018  21,900  21,900 21,900 7,000 7,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที= 1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – จ.ยา
มานาช ิ- ออนเซ็น 

02.00  พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานดอนเมอืงขาออกช ัKน 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
(XJ) มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

05.05  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ นโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เที=ยวบนิที= 
XJ602 (มบีรกิารอาหารรอ้นและนํ>าดื�มบนเครื�อง) 

13.10  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี=ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จําพวก เนืKอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําทา่นขึ�นรถโคช้
ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว เมอืงหลวง นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE 
กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองคํา ที�เป็นทองสมัฤทธิJ มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 
เซนตเิมตร วัดพทุธที�เกา่แกท่ี�สดุใน ภมูภิาคคนัโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริิ
มงคลตลอดทั >งปี ถา่ยภาพเป็นที=ระลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคํารณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดงขนาด
ยักษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที�ใหญท่ี�สดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครื�องรางของ
ขลงัอนัศกัดิJสทิธิJของวัดแหง่นี>หรเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ>งที� มชีื�อเสยีงของวัด มี
รา้นขายของที�ระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครื�องรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย 
ขนมที�คนญี�ปุ่ นมายังวัดแหง่นี>ตอ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปปิ>งของฝากที�เป็น
แบบญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทั >งขา้วของเครื�องใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, 
หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสื>อผา้ เป็นตน้ ไดท้ี�นี� หากมเีวลา ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บั
หอคอยที=สูงที=สุดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานคร
โตเกยีว ที�ทา่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ สาํหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด 
ใหบ้รกิารเมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตนั
ทาวนเ์วอรท์ี�นครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาด จนถงึเวลา
นัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ี�พักจังหวัดยามานาช ิยา่นทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ=า (มืKอที=1) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัKน!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํKาแรธ่รรมชาต ิเพื=อสุขภาพ/ ออนเซ็น 
(Onsen) นํ>าแรใ่นสไตลญ์ี�ปุ่ นใหท้า่นไดพ้ักผอ่นอยา่งเต็มอิ�ม ซึ�งชาวญี�ปุ่ นเชื�อวา่นํ>าแรธ่รรมชาตนิี>มี
สว่นชว่ยเรื�อง โรคภัยไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปลั�ง 

ที=พกั: Route Inn Kawagujiko // Fuji Garden Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที= 2 โอชโินะฮกัไก หรอื ภเูขาไฟฟูจชิ ัKน5 - พธิชีงชาแบบญี=ปุ่ น – สวนซากรูะรมิทะเลสาบคาวากจู ิ 
โกะ – โตเกยีว - ชอ้ปปิK งชนิจกู ุ- นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที=พกั (มืKอที=2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมูบ่า้นที�ตั >งอยูใ่กลภ้เูขา
ไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ�งในปี 2013 ฟจูซิงัไดรั้บเลอืกใหเ้ป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของโลก ที�นี�เองก็ไดรั้บเลอืกในฐานะสว่นหนึ�งของฟจูซิงัดว้ย ในบรเิวณนี>มบีอ่นํ>าใสๆ 
รวมกนักวา่ 8 บอ่ เป็นนํ>าที�เกดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ที�
ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ื>นดนิและซมึซาบไปยังบอ่นํ>าแตล่ะบอ่นํ>า ดงันั>นนํ>าที�อยูใ่นบอ่จะ
เป็นนํ>าที�ใสสะอาด และสดชื�นมาก ทําใหค้นไทยเราเรยีกที�นี�วา่ หมูบ่า้นนํ Kาใส ในปี 1985 สถานที�แหง่นี>
ยังไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหลง่นํ>าจากธรรมชาตทิี�ดทีี�สดุของญี�ปุ่ นอกีดว้ย อกีทั >งบรเิวณ
โดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภเูขาไฟฟจูไิดใ้นวันที�อากาศแจม่ใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ กบั
บรรยากาศ พรอ้มชม และเลอืกซื>อสนิคา้พื>นเมอืง หรอืชมิขนมโมจยิา่งขึ>นชื�อที�เป็นสเีขยีวๆทําจากหญา้
สมนุไพร เรยีกวา่ ยากคิซุะโมจ ิหรอืเลอืกชมิซอรฟ์ครมีหลากรส ทั >งโมโมะ, วานลิลา, องุน่, ชาเขยีว, ลา
เวนเดอร,์ และรสฮกัไก หรอืชมิเตา้หูใ้สม่โิสะรสอรอ่ย อสิระตามอธัยาศยั จากนั>นนําทา่นไป ชมสวนซา
กรูะ รมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ ชมงานเทศกาลชมซากรุะ Fuji Kawaguchiko Cherry 
Blossom Festival (เทศกาลจดัขึKนระหวา่งวนัที= 14-22 เมษายน 2561) บรเิวณทางตอนเหนือ
ของ ทะเลสาบคาวากจุโิกะ ใหท้า่นชมซากรุะที�เบง่บานกนัอยา่งสวยงาม เรยีงรายมากกวา่ 200 ตน้ ชม
ววิทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาฟจุอิยูเ่บื>องหลงั จากนั>นนําทา่นไปสมัผัสประสบการณ์
พธิชีงแบบญี=ปุ่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตวัทา่นเองและอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื>อสนิคา้ราคาถกู
ตามอธัยาศยั 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มืKอที= 3) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว นําทา่นไป ชอ้ปปิK งยา่นชนิจกู ุแหลง่ชอ้ปปิ>งขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวง
โตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชั�นเก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั�นนสิตา้ เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดแ์ละเป็น
ยา่นความเจรญิอนัดบัหนึ�งของนครโตเกยีวในปัจจบุนั ใหท้า่นเลอืกชมและซื>อสนิคา้มากมาย อาทเิชน่ 
เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสื>อผา้,รองเทา้ และ
เครื�องสาํอางเชน่แบนรด ์KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื�น ๆ อกีมากมายที�ราคาคอ่นขา้ง
ถกูกวา่เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPEชั >น8) ซึ�งสนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน 
เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี> ที�ขายสนิคา้ราคาถกูสารพัดอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี�รวมสนิคา้ 
เครอ่งใชเ้ครื�องสาํอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ปปิK งตามอธัยาศยั อาหารมืKอ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆที�ยา่นชนิจกู ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ 
และรา้นอรอ่ยๆอกีมากมาย จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี=พกัยา่นนารติะ 

ที=พกั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพกัทางบรษัิทจะทําการ
แจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

วนัที= 3 นารติะ - โตเกยีว - สวนอุเอโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ตลาดปลาซกึจิ ิ- โอไดบะ - นารติะ 
- รา้นดองกีK หา้งออิอน นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที=พกั (มืKอที=4) 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว เดนิทางสู ่สวนอุเอโนะ Ueno Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
ของโตเกยีว ภายในมทีั >งวดั ศาลเจา้ ทะเลสาบและสวนสตัว ์มตีน้ไมม้ากมายทําใหบ้รรยากาศรม่รื�น 
จงึเป็นสถานที�ที�ชาวโตเกยีวนยิมมาพักผอ่นกนัและในฤดใูบไมผ้ลขิองทกุๆปี สวนอเุอโนะจะไดรั้บ
ความนยิมเป็นอยา่งมากในการมาชมซากรุะ โดยจะมตีน้ซากรุะเรยีงรายอยูท่ั >งงสองขา้งยาวไปตาม
ทา งเดนิภายในสวน มจํีานวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดดูผูค้นจํานวนมากมาเยี�ยมชมใน 
เทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืที�เรยีกกนัวา่ งานฮานาม ิหมายเหต:ุ (ซากรุะจะบานชว่งประมาณ
ปลายเดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน อาจมกีารเปลี=ยนแปลงไดข้ ึKนอยูก่บัสภาพอากาศ บรษิทั
ฯไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได)้ ทา่นสามารถเดนิไป ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko 
Market) ตลาดที�คกึคกัเกอืบตลอดเวลาตั >งอยูร่ะหวา่งสถานีอเุอโนะ และสถานโีอคาชมิาช ิแตก่อ่น
นั>นบรเิวณนี>เป็นที�ขายขนมและลกูอม ลกูวาด ซึ�งในภาษาญี�ปุ่ นเรยีกรา้นขนมเหลา่นี>วา่ Ameya 
Yokocho จงึเป็นที�มาของชื�อตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปัจจบุนัมสีนิคา้หลากหลายชนดิทั >ง 
ของสด ของใช ้เครื�องสาํอาง กระเป๋า รองเทา้ เสื>อผา้ทั >งของญี�ปุ่ น และของนําเขา้ที�สว่นใหญจ่ะมี
ราคาถกูกวา่ในหา้ง มอีาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกนิเลน่ เชน่ ทาโกะยากยิักษ์ โมจ ิขนม
เคก้ ชอ็คโกแลต ไอศกรมี และรา้นอาหารญี�ปุ่ น อยา่งราเม็ง ซชู ิขา้วหนา้ปลาไหล พื>นที�มขีนาดใหญ่
มตีรอกซอกซอยรวมถงึใตด้นิ สว่นใหญจ่ะเปิดรา้นประมาณ 10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่งเย็นๆ และมักจะ
ปิดทกุวันพธุ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางไป ตลาดปลาซกึจิ ิเป็นตลาดคา้สง่ปลา,ผักและผลไม ้
ขนาดใหญใ่จกลางกรงุโตเกยีว ในบรรดาตลาดคา้สง่ที�กระจายอยูใ่นโตเกยีวนั>น ตลาดปลาแหง่นี>
นับเป็นที�ที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุและเป็นที�รูจั้กกนัดวีา่เป็นหนึ�งในตลาดปลาที�ใหญท่ี�สดุในโลกอกีดว้ย 
(อสิระอาหารเที=ยงตามอธัยาศยั) ใหท้า่นไดล้องลิ>ม ชมิปลาดบิและอาหารทะเลสดๆ กบัรา้นคา้ 
รา้นอาหารมากมาย จากนั>นนําทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ี�เกดิจากการถมทะเลขึ>นมา
เป็นเกาะ ใหท้า่นไดช้อ้ปปิ>งสนิคา่หลากหลายชนดิที�หา้งไดเวอรซ์ติ ีK ซึ�งภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร 
และแหลง่บนัเทงิมากมาย และถา่ยรปูกบักนัด ัKมตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิโดย
สรา้งขึ>นมาตามอตัราสว่น 1:1 เหมอืนตวัเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตวัเดมิสงู 18 เมตร) 
และเพิ�งเปิดตวัเป็นทางการในวันที� 24 กนัยายน 2560ที�ผา่นมา สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู่
นารติะ นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปปิ>ง รา้นดองกีK เป็นรา้นที�รวบรวมสนิคา้ตา่งๆของญี�ปุ่ นไวม้ากมาย ใน
ราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กนัจะมหีา้งออิน นารติะ ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิ>งได ้(อสิระอาหารคํ=าตาม
อธัยาศยั) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที=พกั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที= 4 วดันารติะ – ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที=พกั (มืKอที=5) 

จากนั>นนําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี>เป็นหนึ�งในวดัที�เป็นที�รูจั้กมากที�สดุในภมูภิาคคนัโต ถอืวา่เป็นวัดที�
โดง่ดงัที�สดุในแถบชบิะ และจํานวนผูม้าเยี�ยมชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรงุโตเกยีว บรเิวณวัดเป็น
ที�ตั >งของประตหูลกั มทีางเดนิบนัไดขึ>นสูอ่าคารหลกัเป็นสถานที�สาํหรับสกัการะบชูาภายในวัดทา่นสามรถ
บนัทกึภาพเจดยีห์า้ชั >นหนึ�งคู ่สวนหยอ่มที�มสีระนํ>าขนาดใหญ ่รวมทั >งบรเิวณสาํหรับเลี>ยงสตัว ์ภายใน
กอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลกัษณ์ของศลิปะแบบญี�ปุ่ นเอาไว ้นําทา่นกราบ
นมัสการขอพรพระเพื�อสริมิงคล ใหม้ชีวีติที�ดแีละยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซื>อเครื�องรางของขลงัและสนิคา้
พื>นเมอืง สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพื�อเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

14.25  เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิ AIRASIA X เที=ยวบนิที= XJ603 (มบีรกิาร
อาหารรอ้นและนํ Kาดื=มบนเครื=อง ) 

19.10  เดนิทางถงึ ทา่อาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญี�ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลี�ยนโดย
คํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื�อใหท้า่นทอ่งเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเที�ยว
ญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิJในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการ
เดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี=ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลี=ยนปรบัสูงขึKน บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ=มขึKน 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื=อการทอ่งเที=ยวเทา่น ัKน คา่ทวัรท์ ี=จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบ
จา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที=ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง  ฉะน ัKนหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี=ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธิ
การคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัKงคา่ต ั�วเครื=องบนิใหแ้กท่า่น 

เง ื=อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัKงนีKจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึKนไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 
วนั 

2. ในกรณีที=ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที=ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัKง 
มฉิะน ัKนทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัKงส ิKน 

3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน 

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั>นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการ
ออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื�องจากเป็นราคาตัmวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั >งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ
ที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั >งสิ>น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทาง
ไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิJ ไมอ่าจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั >งสิ>น 

อตัราคา่บรกิารนีKรวม 

1. คา่ตัmวโดยสารเครื�องบนิไป-กลบัชั >นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้การอพัเกรดที�นั�ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot 
Seat สาํหรับที�นั�งBusiness/Premium ตัmวกรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัที�นั�งได ้

ที=น ั=ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที=ยว เป็นที�นั�งที�มพีื>นที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื>นที�วางขาที�กวา้งเป็น
พเิศษ มพีื>นที�พอที�จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที� 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ Kาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื=องที=สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 
กโิลกรมั สมัภาระถอืขึKนเครื=องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มี
การเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื>อนํ>าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นั>นพรอ้มชาํระคา่
นํ>าหนัก** 

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

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณี
เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพทา่นสามารถส ั=งซืKอ
ประกนัสุขภาพเพิ=มได ้

อตัราคา่บรกิารนีKไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํ>ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัmวเครื�องบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที=มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Kาใจจากทา่น 

รายละเอยีดเกี=ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี=ปุ่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี=ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี=ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัKนในประเทศญี=ปุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื=อการทอ่งเที=ยว เยี=ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื=นเอกสารในข ัKนตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพื=อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี=ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีK 

1.ตัmวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ>นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี=ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี=ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั >น 

 3.ในขั >นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั >งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั >งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั >งหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี=จะเลื=อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึKนในกรณีที=มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิJการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ>นกอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั >งสิ>น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั >งสิ>น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั >งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั >งหมด 

7. รายการนี>เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั >งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุรี� / 
ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั >งนี>ข ึ>นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั>นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั >งสิ>นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั>น  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ>งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร
เวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั >งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้่องเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ>าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัที�ทําทัวรเ์ต็มวัน เริ�มในวันที�2ของการเดนิทางรวมจํานวน2ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ 
เริ�มงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันั>น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั >งนี>ข ึ>นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั>นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิJในการปรับเปลี�ยนเวลา
ทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที�ยว เทา่นั>น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซื>อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิทประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครอง
ใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั >งสิ>นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั>น 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


