
 
 

 
 

TOKYO FUJI 4D3N 
ซุปตาร ์ซากรุะ แอก๊ แอก๊ 

กาํหนดการเดนิทางมนีาคม-เมษายน 2561 
 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

 



ชมดอกซากรุะ ณ สวนอเุอโนะ สวนสวยใจกลางกรงุโตเกยีว 
สมัผสัความอลงัการของภเูขาไฟฟจู ิสญัลกัษณ์ของประเทศญีDปุ่ น 

ชืDนชมความงามดอกไมน้านาพรรณ ณ สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ 
วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิJ งชนิจกู ุ

อาบนํJาแรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS 
มนํี JาดืDมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืDองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํDากวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานีJไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีDปุ่ น – เมอืงซาวาระ 

02.00 น. พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย
การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3  
(นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครืDองดืDมบนเครืDอง 

 

05.05 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ602 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีDยว บสั 34+1 

25-28 มนีาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
26-29 มนีาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
27-30 มนีาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

30 มนีาคม-02 เมษายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 
01-04 เมษายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 
02-05 เมษายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 
03-06 เมษายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 
04-07 เมษายน 2561 27,888.- 7,900.- 1 
05-08 เมษายน 2561 28,888.- 7,900.- 1 
06-09 เมษายน 2561 29,888.- 7,900.- 1 
07-10 เมษายน 2561 29,888.- 7,900.- 1 
08-11 เมษายน 2561 29,888.- 7,900.- 1 
09-12 เมษายน 2561 32,888.- 7,900.- 1 
10-13 เมษายน 2561 32,888.- 7,900.- 1 

11-14 เมษายน 2561  (สงกรานต)์ 39,999.- 7,900.- 1 
12-15 เมษายน 2561 (สงกรานต)์ 39,999.- 7,900.- 1 
13-16 เมษายน 2561 (สงกรานต)์ 39,999.- 7,900.- 1 

15-18 เมษายน 2561 30,888.- 7,900.- 1 



13.10 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีDปุ่ น หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดนิทางสูท่ี�พัก (เวลาทีD
ญีDปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัDวโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
***สําคญัมาก!! ประเทศญีDปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืJอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาวาระ เป็นเมอืงเล็กๆ ตั �งอยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืง
นารติะ เคยเป็นศูนยก์ลางการขนสง่ขา้วในชว่งสมัยเอโดะ บรเิวณใจกลางเมอืงมคีลองตัดผ่าน  มชีื�อ

เรยีกว่า เอโดะนอ้ย Little Edo ไดรั้บการรักษาและบรูณะที�อยูอ่าศัยแบบดั �งเดมิ รา้นคา้ต่างๆ และ
คลังสนิคา้จากสมยัเอโดะ ระหว่างคลองจะเชื�อมต่อดว้ยสะพานหลายแห่ง ไฮไลท ์สะพานจาจา หรอื 
สะพานโทโยฮาช ิ ซึ�งจะมนํี�าไหลออกมาจากสะพานทั �งสองดา้นคลา้ยนํ�าตก ใกล ้ๆ กับสะพานจาจา 
เป็นที�ตั �งของพพิธิภัณฑอ์โินะทาดาทากะและบา้นพักอาศัยเดมิของเขา อโินะทาดาทากะ คือผูท้ี�
บกุเบกิประเทศญี�ปุ่ น สรา้งแผนที�ที�แม่นยําในสมัยโชกุนโทกุงาวะ ภายในพพิธิภัณฑจ์งึจัดแสดงผล
งาน และเทคนคิตา่งๆที�ใชใ้นการทํางานของเขา พรอ้มคําอธบิายภาษาอังกฤษ อสิระใหท้่านชมเมอืง
ซาวาระตามอธัยาศัย  

คํDา         อสิระรบัประทานอาหารคํDาตามอธัยาศยั  

ทีDพกั   NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีDสอง   วดัอาซากสุะ – โตเกยีว สกายทร ี(จดุถา่ยรปู) - โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรูป) - สวนดอกไมฮ้า
นะโนะมยิาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรีD เอา้ทเ์ลท 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ 
วัดที�ไดช้ื�อวา่เป็นวัดที�มคีวามศักดิNสทิธิN และไดรั้บความเคารพนับถอืมากที�สดุแห่งหนึ�งในกรุงโตเกยีว 
ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําที�ศักดิNสทิธิN ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�งมักจะมผีูค้นมา
กราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั �งปี ประกอบกบัภายในวัดยงัเป็นที�ตั �งของโคมไฟยักษ์ที�
มขีนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สุด
ของวัด ที�มชี ื�อวา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา 
มชีื�อว่า ถนนนากามเิซะ ซึ�งเป็นที�ตั �งของรา้นคา้ขายของที�ระลกึพื�นเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนม
นานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจที�ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของที�ระลกึ
อสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที�สูงที�สุดในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของ
กรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ�าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึJน



หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที�สงูที�สดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมื�อ  วันที� 22 พฤษภาคม  
2555 โดยหอนี�มคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว 
ซึ�งมคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร 
ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีที�บรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก
ละแวกวัดอาซะกซุา่ที�เต็มไปดว้ยกลิ�นอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีDยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้ี�เรยีกไดว้่างดงามที�สดุ
แห่งหนึ�งในบรเิวณๆ ภูเขาไฟฟูจ ิสวนดอกไมข้นาดใหญ่ใกลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจ ิมีพื�นที�ถงึ 

300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร ่มดีอกไมห้ลายพันธุ ์ที�ปลกูไวใ้หนั้กท่องเที�ยวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทั �ง
ปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกวา้งแลว้นั�นยังมดีอกไมท้ี�ถูกปลูกไวใ้นโดมขนาดใหญ่ เพื�อที�ว่าหากวันใดที�มฝีนตก ยัง
สามารถสมัผัสความงามของดอกไมใ้นรม่ได ้ไฮไลท!์!! นํ Jาตกเมยีวจนิ นํ�าตกสงู 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน 
บรเิวณรอบๆ นํ�าตกยังมกีังหันและ มุมถ่ายรูปใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ท่าน
สามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ั �งแตฤ่ดใูบไมผ้ลจินถงึฤดใูบไมร้ว่ง ทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาดอกไมบ้าน ว่าชว่งไหนมี
ดอกไมอ้ะไรใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสสีันของดอกไมน้านาพันธุ ์(ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : 
ดอกทวิลปิ, เดอืนมถิุนายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปีJ ,แคลฟิอรเ์นยีป๊อปปีJ , เดอืนกรกฏาคม-เดอืน
กนัยายน : ดอกบานชืDน,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวนั เป็นตน้) เดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรีD เอา้ทเ์ลท 
ใหท้่านไดช้อ้ปปิ�งอยา่งจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที�แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซื�อ 
กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครื�องประดับ และนาฬกิาหรู
อยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั�น HUSH PUPPIES, SCOTCH 



GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซื�อสนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และ
สนิคา้อื�นๆ อกีมากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ี�พัก 

 

คํDา บรกิารอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(3) 

พกัทีD โรงแรม Fuji San Resort Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัJนใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ Jาแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชืDอวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ Jาแรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึJน 

วนัทีDสาม   ภูเขาไฟฟูจ ิ–พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว –โตเกยีว – ชอ้ปปิJ งชนิจุกุ-สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ 
– โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ีJ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิที�มคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที�มชี ื�อเสยีงเป็น
ที�รูจั้กไปทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์
หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น ทั �งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที�ยวต่างชาตทิี�มาเยือนญี�ปุ่ นตลอดทุก
ฤดูกาล นําท่านขึJนสู่ช ัJนทีD 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิwไม่ข ึJน ในกรณีทีDอากาศไม่
เอืJออํานวย หรอื ทางขึJนปิด) ที�ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ
ภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื�อ
สนิคา้ของที�ระลกึซึ�งเป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศัยจากนั�นนําท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลก
ใหมท่ี� พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) ที�จําลองเรื�องราวของภเูขาไฟฟจู ิ
และท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื�องราวต่างๆ เกี�ยวกับแผ่นดนิไหวที�
เกดิขึ�นในประเทศญี�ปุ่ นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิที�มคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร 
ภเูขาที�มชี ื�อเสยีงเป็นที�รูจั้กไปทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงั
ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น ทั �งยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเที�ยวต่างชาตทิี�มาเยอืน
ญี�ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขึJนสู่ช ัJนทีD 5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอสงวนสทิธิwไม่ข ึJน ในกรณีทีD
อากาศไมเ่อืJออํานวย หรอื ทางขึJนปิด) ที�ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิ
โดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึซึ�งเป็นสัญลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 
นําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกยีว จากนั�นนําท่านสู่ ย่านช้อปปิJ งชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและ
เพลิดเพลินกับการชอ้ปปิ� งสินคา้มากมายและ เครื�องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื�องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที�จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนดเ์นม เสื�อผา้
แฟชั�นสําหรับวัยรุ่น เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอื�นๆ อกีมากมาย ทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคํา 

เทีDยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ชนิจกู ุ



 

เดนิทางสู่ สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ภายในมทีั �งวัด 
ศาลเจา้ ทะเลสาป และสวนสตัว ์มตีน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศรม่รื�นจงึเป็นสถานที�ที�ชาวโตเกยีวนยิม
มาพักผอ่นกนั และในฤดใูบไมผ้ลขิองทกุๆปีสวนอเุอโนะจะไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากในการมาชม
ซากรุะ โดยจะมตีน้ซากุระเรยีงรายอยูท่ั �งงสองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มจํีานวนมากกว่า 
1,000 ตน้ ทําใหด้งึดดูผูค้นจํานวนมากมาเยี�ยมชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืที�เรยีกกันว่า งานฮา
นามนํิาทา่นเดนิทางเขา้สู ่(โดยปกตซิากรุะจะบานชว่งประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน 
อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดข้ึ�นอยู่กับสภาพอากาศ)  นําท่านสู่ ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko 
Market) ตลาดที�คกึคักเกอืบตลอดเวลาตั �งอยูร่ะหว่างสถานีอเุอโนะ และสถานีโอคาชมิาช ิแต่กอ่น
นั�นบรเิวณนี�เป็นที�ขายขนมและลูกอมลูกวาด ซึ�งในภาษาญี�ปุ่ นเรียกรา้นขนมเหล่านี�ว่า “Ameya 
Yokocho” จงึเป็นที�มาของชื�อตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปัจจุบันมสีนิคา้หลากหลายชนดิทั �ง 
ของสด ของใช ้เครื�องสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ทั �งของญี�ปุ่ น และของนําเขา้ที�ส่วนใหญ่จะมี
ราคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิ�มไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกนิเล่น 
เชน่ ทาโกะยากยิกัษ์ โมจ ิขนมเคก้ ชอ็คโกแลต ไอศกรมี ชานมไขม่กุ  และรา้นอาหารญี�ปุ่ น อยา่งรา
เม็ง ซชู ิขา้วหนา้ปลาไหล พื�นที�ตลาดกนิขนาดใหญ่กนิพื�นที�ไปหลายซอย รวมถงึใตด้นิ สว่นใหญ่จะ
เปิดรา้นประมาณ 10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่งเย็นๆ และมักจะปิดทุกวันพุธ จากนั�นนําท่านเดนิทางไป 
ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที�สรา้งขึ�นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิ� ง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าว
โตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ีชื�อเสียงและเป็นที�นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมที�สวยงามตั �งอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์
ของพื�นที�สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ีJ โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้ง
หนึ�ง ที�อยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนี�ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัJม ขนาดเทา่ของจรงิ ซึ�งมขีนาดใหญ่
มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดั �ม อย่างเชน่ กนัด ัJมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้
อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดั �ม ก็ตอ้งไปที� กนัด ัJมฟรอนท ์(Gundam Front) ซึ�งอยูใ่นบรเิวณหา้ง 
ไดรเวอรซ์ติี� 

คํDา         อสิระรบัประทานอาหารคํDาตามอธัยาศยั 

ทีDพกั NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 



วนัทีDส ีD  ออิอน มอลล ์- สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านเดนิทางสู ่ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที�นยิมในหมูนั่กท่องเที�ยว
ชาวต่างชาต ิเนื�องจากตั �งอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที�ทันสมัย
สไตลญ์ี�ปุ่ น มรีา้นคา้ที�หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั�น อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์
ภายในบา้น นอกจากนี�ยังมรีา้นเสื�อผา้แฟชั�นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 
Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้  

เทีDยง อสิระเลอืกรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

14.25 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีDยวบนิทีD XJ607  

 **บรกิารอาหารและเครืDองดืDมบนเครืDอง** 

19.10 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีDไมเ่อาต ั�วเครืDองบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัJงนีJเพืDอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิw :  รายการทวัรส์ามารถเปลีDยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืDองจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีDยวญีDปุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญีDปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัDวโมง มอิาจเพิDมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัJงนีJข ึJนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัJนๆ เป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธิwในการปรบัเปลีDยนเวลาทอ่งเทีDยวตามสถานทีDในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั|วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีJไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�น

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั|วเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึJนตํDา 34 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระ
คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท



ขอสงวนสทิธิNในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงืDอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมชํ่าระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืDอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชืDอสํารองทีDน ัDง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืDอพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีDยวทรปิใด, วนัทีDใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิwไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชืDอ-นามสกลุ และอืDนๆ เพืDอใชใ้นการจองต ั�วเครืDองบนิท ัJงส ิJน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ืDอนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั|วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิN ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีDปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีDประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัJนในประเทศญีDปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืDอการทอ่งเทีDยว เยีDยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืDนเอกสารในข ัJนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพืDอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีDปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีJ 

1. ตั|วเครื�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 (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีDปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีDปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 
3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัJงหมดกอ่นทําการจอง เพืDอความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิwท ีDจะเลืDอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึJนในกรณีทีDมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิNการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  



6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 3
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ
เพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิNในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชืDอผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชืDอไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงืDอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืDอ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ลําดบั ชืDอ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชืDอ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


