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โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) 
ไฮไลท์!!! ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว 

ข้ึนภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น 
นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ  และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี 

ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ 
อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย 

อาบน้้าแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 
มีน้้าด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเด่ียว อุณหภูมิ  

16-20 มีนาคม 2563 18,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
17-21 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
18-22 มีนาคม 2563 20,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
19-23 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
20-24 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
21-25 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
22-26 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
23-27 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
24-28 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
25-29 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
26-30 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
27-31 มีนาคม 2563 21,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

28 มีนาคม-01 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
30 มีนาคม-03 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
31 มีนาคม-04 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
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+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่่ากว่า 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

ราคานี้ไมร่วมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 
 
 
 

01-05 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
02-06 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
03-07 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
04-08 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
05-09 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
06-10 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
07-11 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
08-12 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  
09-13 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

10-14 เมษายน 2563 BUS1 29,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  
10-14 เมษายน 2563 BUS2 29,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  
10-14 เมษายน 2563 BUS3 29,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  
11-15 เมษายน 2563 BUS1 35,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  
11-15 เมษายน 2563 BUS2 35,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  
11-15 เมษายน 2563 BUS3 35,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  
12-16 เมษายน 2563 BUS1 35,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  
12-16 เมษายน 2563 BUS2 35,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

13-17 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  
14-18 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  
15-19 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  
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วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 

07.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ 
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก
ในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  
(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 
10.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 
19.40 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วน าท่านเดินทางสู่ที่พัก (เวลา

ท่ีญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ***ส้าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช 
ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ*** 

ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก   NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันท่ีสอง นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเม
โยโกะ - เมืองยามานาชิ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ 
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เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว น าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซา
กุสะ (Asakusa Temple) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มี
ความศักดิ์ สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่ สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายใน
ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบ
ไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่
มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้า
สุดของวัด ที่มีชื่อว่า  ประตูฟ้าค้ารณ และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอิมทองค า มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ 
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ
เป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo 
Sky tree) (ไม่รวมค่าข้ึนหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มี
ความสูง 634 เมตร 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
น าท่ านเข้าชม สวนอุเอโนะ (Ueno Park) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ  20 นาที ) เป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทั้งวัด ศาลเจ้า ทะเลสาป และสวนสัตว์ มีต้นไม้
มากมาย ให้บรรยากาศร่มรื่นจึงเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกัน และในฤดูใบไม้ผลิ
ของทุกๆปีสวนอุเอโนะจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีต้นซากุระ
เรียงรายอยู่ทั้งงสองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจ านวนมากกว่า 1 ,000 ต้น ท าให้
ดึงดูดผู้คนจ านวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันว่า งานฮานามิ น า
ท่านเดินทางเข้าสู่ (โดยปกติซากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือน
เมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) ** 
น าท่านสู่ ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) ตลาด
ที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ และสถานีโอคาชิมาชิ แต่ก่อนนั้นบริเวณนี้
เป็นที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเรียกร้านขนมเหล่านี้ว่า Ameya Yokocho 
จึงเป็นที่มาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปัจจุบันมีสินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด 
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ของใช้ เครื่องส าอาง กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้าทั้งของญี่ปุ่น และของน าเข้าที่ส่วนใหญ่จะมีราคา
ถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพ่ิมได้อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมของกินเล่น 
เช่น ทาโกะยากิยักษ์ โมจิ ขนมเค้ก ช็อคโกแลต ไอศกรีม ชานมไข่มุก  และร้านอาหารญี่ปุ่น 
อย่างราเม็ง ซูชิ ข้าวหน้าปลาไหล พื้นที่ตลาดกินขนาดใหญ่กินพื้นที่ไปหลายซอย รวมถึงใต้ดิน 
ส่วนใหญ่จะเปิดร้านประมาณ 10 โมงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นๆ และมักจะปิดทุกวันพุธ จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่เมืองยามานาชิ เพ่ือน าท่านเข้าสู่โรงแรม 

ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก TOYOKO INN KAWAGUCHIKO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น้้าแร่แล้ว จะ
ท้าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วันท่ีสาม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ภูเขาไฟฟูจิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้
อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 
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นาที)  เป็นในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสีเป็นจุดท่องเที่ยวส าคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสี
ขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า และใบไม้เปล่ียนสี สีเหลือง แดง ส้ม เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮัก
ไกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ าทั้ง 8 นี้เป็นน้ าจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจาก
ทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าให้น้ าใสสะอาดเป็นพิเศษ 
นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน 
ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อ
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1.10 ชั่วโมง) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่ว
โลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึ่ง
ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุก
ฤดูกาล น้าท่านข้ึนสู่ ช้ันท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ ข้ึน ในกรณี ท่ีอากาศไม่
เอ้ืออ้านวย หรือ ทางข้ึนปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบ
ของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และ
เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่ม
ตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและ
สวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมใน
พิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ช้อปปิ้ง 
ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) ให้ท่านอิสระและ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้า แบรนด์เนม 
เส้ือผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมายท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้
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เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและ
เป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็
ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า 
(Diver City Tokyo Plaza) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่
บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันด้ัม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก 
ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าส าหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันด้ัมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้า
อยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันด้ัมฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณ
ห้าง ไดรเวอร์ซิตี้ 

ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันท่ีสี่  อิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
***อิสระท่องเท่ียวเต็มวัน*** ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะน้าการเดินทางให้ท่าน 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่าน
การค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง 

แนะน้าสถานท่ีท่องเท่ียวในนาริตะ (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าต๋ัวรถไฟ) 

 วัดนาริตะซัง (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมือง
นาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 

 ถนนช้อปปิ้ง โอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล 
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านจ าหน่ายสินค้า
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งานฝีมือดั้งเดิม ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก ซึ่งเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวมานานหลาย
ศตวรรษ 

 อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่
ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสด
ใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเส้ือผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen 
shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ 

แนะน้าสถานท่ีท่องเท่ียวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าต๋ัวรถไฟ) 

 ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์
วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ 

 ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์
วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ 

 โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ 
เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่ างๆ หรือ 
เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ 

 ชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่น
ทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 
109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น 

***อิสระรับประทานอาหารกลาวันและอาหารค่้าตามอัธยาศัย*** 
17:00 น. นัดเจอลูกค้าท่ีโรงแรม ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 
**ในช่วงเช้าของวันนี้ลูกค้าจะต้องท้าการเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม ตามเวลาท่ีทางโรงแรมก้าหนด 
และสามารถฝากกระเป๋าท้ิงไว้ท่ีโรงแรมได้ จนกระท่ังได้เวลานัดหมายและออกเดินทางไปยังสนามบินนาริ
ตะ** 
20.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ607 
**บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

วันท่ีห้า  สนามบิน ดอนเมือง 

01.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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ส้าหรับลูกค้าท่านท่ีไม่เอาต๋ัวเครื่องบิน  หักค่าต๋ัวออก 6,000 บาท จากราคาทัวร์ 

 
 
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านั้น* 
** ท้ังนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเท่ียวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะ
สายการบินภายในประเทศท่ีเป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขาย
ล่วงหน้าก่อนท้าการซื้อต๋ัวภายในประเทศทุกครั้ง  เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน้าเท่ียวญี่ปุ่น ตาม
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ
จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรม
ธรรม์) 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด 
ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 
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× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้
ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 
ส าหรับการยื่นร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของ
ท่าน 

 
เดินทางข้ึนต้่า 34 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ
ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า 
 
เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน  : 

 มัดจ้าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อน
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วันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ
ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช่าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส่าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทาง
แฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส่ารองท่ีนั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส่าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อม
ยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่ง
ส่าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอัน
เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน
ท้ังสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  และเหลือ
หน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนท้ังหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่า
มัดจ้าท่ีพักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืน
เงินทุกกรณี ท้ังมัดจ้า หรือค่าทัวร์ท้ังหมด เนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่
เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอน
การตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
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2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น 
เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการ

พ านักระยะส้ัน 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท้าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง

, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย 
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด 
อาจท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคน
ขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้
ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าด่ืมท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวม
จ้านวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ใน
วันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดินทาง 

 


