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XJ81 WoW Sakura Tokyo Fuji Sakura 4D3N  

 

WoW! Sakura โตเกยีว ฟจู ิซากรูะ 4วนั 3
คนื 

แชอ่อนเซ็น บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์Wifi on Bus 

ราคาสดุคุม้!!! เร ิม่เพยีง 21,900 บาท พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื 
นารติะ 2คนื เทีย่วครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย ์

ไฮไลทโ์ปรแกรม 

ชมสวนซากรูะรมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ ชมววิภเูขาไฟฟจู ิหมูบ่า้นน า้ใส โอชโินะ
ฮกัไก สมัผสัประสบการณพ์ธิชีงชาแบบตน้ฉบบัญีปุ่่ น โตเกยีว วดัอาซากสุะ 

ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีซากรุะสวนอเุนโนะ ตลาดอะเมโยโกะ ตลาดปลาซกึจิ ิโอ
ไดบะ ถา่ยรปูหุน่กนัด ัม้ตวัใหม ่หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุนารติะ วดันารติะ 

โตเกยีว วดัอาซากสุะ ฟจูอิอนเซ็น บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
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เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนิ
นารติะ) เครือ่งล าใหญ ่ AIR BUS A330-300  จ านวน 377 ทีน่ ัง่ แบบทีน่ ัง่ 3-3-

3 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG บนเครือ่งบรกิารอาหารรอ้นและน า้ด ืม่ 

  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

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

2  โอชโินะฮกัไก  - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - สวนซากรูะรมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ – โตเกยีว 
- ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ- นารติะ 

3  นารติะ - โตเกยีว - สวนอุเอโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ตลาดปลาซกึจิ ิ- โอไดบะ - นา
รติะ - รา้นดองกี ้หา้งออิอน นารติะ 

4  วดันารติะ – ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

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 
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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 – วดัอาซากุ
สะ – จ.ยามานาช ิ- ออนเซ็น 

02.00  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR 
ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิ
แท็คกระเป๋า 

05.05  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ602 (มบีรกิารอาหารรอ้นและน ้าดืม่บนเครือ่ง) 

13.10  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับ
นาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่
อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
จะมโีทษจบัและปรบั น าทา่นขึน่รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว เมอืงหลวง 
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์
เจา้แมก่วนอมิทองค า ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธที่
เกา่แกท่ีส่ดุใน ภมูภิาคคนัโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล
ตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสี

แดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชม
และเชา่เครือ่งรางของขลงัอนัศกัดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นีห้รเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ 



 

ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์   www.taladtourmag.com                          หน้า 4 จาก 12 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ถนนชอ้ปป้ิงที ่มชีือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งราง
ของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแหง่นี้ตอ้งมา
ตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made 
In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลา ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยที่
สูงทีสุ่ดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานคร
โตเกยีว ทีท่า่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ ส าหรับโตเกยีว
สกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะ
แชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตนัทาวนเ์วอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์
ในนครโทรอนโตของแคนาด จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ักจังหวัดยามานา
ช ิยา่นทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที1่) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!! 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออน
เซ็น (Onsen) น ้าแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้ักผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่
น ้าแรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภัยไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปลัง่ 

ทีพ่กั: Route Inn Kawagujiko // Fuji Garden Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง
กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่2 โอชโินะฮกัไก  - พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - สวนซากรูะรมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ – 
โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ - นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมูบ่า้นที่
ตัง้อยูใ่กลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 
2013 ฟจูซิงัไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ทีน่ี่เองก็ไดรั้บเลอืกในฐานะ
สว่นหนึง่ของฟจูซิงัดว้ย ในบรเิวณนี้มบีอ่น ้าใสๆ รวมกนักวา่ 8 บอ่ เป็นน ้าทีเ่กดิจากการ
ละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอนัยาวนาน ใน
การไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยังบอ่น ้าแตล่ะบอ่น ้า ดงันัน้น ้าทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน ้า
ทีใ่สสะอาด และสดชืน่มาก ท าใหค้นไทยเราเรยีกทีน่ี่วา่ หมูบ่า้นน า้ใส ในปี 1985 
สถานทีแ่หง่นีย้ังไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหลง่น ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุ
ของญีปุ่่ นอกีดว้ย อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภเูขาไฟฟจูไิดใ้น
วันทีอ่ากาศแจม่ใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ กบับรรยากาศ พรอ้มชม และเลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืง หรอืชมิขนมโมจยิา่งขึน้ชือ่ทีเ่ป็นสเีขยีวๆท าจากหญา้สมนุไพร เรยีกวา่ ยากคิุ
ซะโมจ ิหรอืเลอืกชมิซอรฟ์ครมีหลากรส ทัง้โมโมะ, วานลิลา, องุน่, ชาเขยีว, ลาเวน
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เดอร,์ และรสฮกัไก หรอืชมิเตา้หูใ้สม่โิสะรสอรอ่ย อสิระตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นไป 
ชมสวนซากรูะ รมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ ชมงานเทศกาลชมซากรุะ Fuji 
Kawaguchiko Cherry Blossom Festival (เทศกาลจดัขึน้ระหวา่งวนัที ่14-
22 เมษายน 2561) บรเิวณทางตอนเหนือของ ทะเลสาบคาวากจุโิกะ ใหท้า่นชม
ซากรุะทีเ่บง่บานกนัอยา่งสวยงาม เรยีงรายมากกวา่ 200 ตน้ ชมววิทวิทัศนข์อง
ทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาฟจุอิยูเ่บือ้งหลงั จากนัน้น าทา่นไปสมัผัสประสบการณ์
พธิชีงแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตวัทา่นเองและอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
สนิคา้ราคาถกูตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว น าทา่นไป ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่จ
กลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นสิตา้ 
เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจรญิอนัดบัหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจบุนั 
ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-
3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งส าอางเชน่แบนรด ์
KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมายทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกวา่
เมอืงไทยและรา้น100เยน (อยูต่กึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 
เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถกูสารพัดอยา่ง หรอืจะเป็น
รา้นมัตสโึมโตท้ีร่วมสนิคา้ เครอ่งใชเ้ครือ่งส าอาง ผลติภัณฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย 
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ
รา้นอรอ่ยตา่งๆทีย่า่นชนิจกู ุเชน่รา้นราเมง รา้นซชูจิานหมนุ และรา้นอรอ่ยๆอกีมากมาย 
จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 นารติะ - โตเกยีว - สวนอุเอโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ตลาดปลาซกึจิ ิ- โอไดบะ 
- นารติะ - รา้นดองกี ้หา้งออิอน นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่) 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว เดนิทางสู ่สวนอุเอโนะ Ueno Park เป็นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญข่องโตเกยีว ภายในมทีัง้วัด ศาลเจา้ ทะเลสาบและสวนสตัว ์มตีน้ไมม้ากมาย
ท าใหบ้รรยากาศรม่รืน่ จงึเป็นสถานทีท่ีช่าวโตเกยีวนยิมมาพักผอ่นกนัและในฤดใูบไม้
ผลขิองทกุๆปี สวนอเุอโนะจะไดร้ับความนยิมเป็นอยา่งมากในการมาชมซากรุะ โดย
จะมตีน้ซากรุะเรยีงรายอยูท่ัง้งสองขา้งยาวไปตามทา งเดนิภายในสวน มจี านวนมากกวา่ 
1,000 ตน้ ท าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเยีย่มชมใน เทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืที่
เรยีกกนัวา่ งานฮานาม ิหมายเหต:ุ (ซากรุะจะบานชว่งประมาณปลายเดอืนมนีาคม
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ถงึเดอืนเมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ บรษิทัฯไม่
สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได)้ ทา่นสามารถเดนิไป ตลาดอะเมโยโกะ 
(Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคกัเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่งสถานีอเุอโนะ และ
สถานีโอคาชมิาช ิแตก่อ่นนัน้บรเิวณนี้เป็นทีข่ายขนมและลกูอม ลกูวาด ซึง่ใน
ภาษาญีปุ่่ นเรยีกรา้นขนมเหลา่นี้วา่ Ameya Yokocho จงึเป็นทีม่าของชือ่ตลาดอะเม
โยโกะ (Ameyoko) ปัจจบุันมสีนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ ของสด ของใช ้เครือ่งส าอาง 
กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมรีาคาถกูกวา่ในหา้ง 
มอีาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกนิเลน่ เชน่ ทาโกะยากยิักษ์ โมจ ิขนมเคก้ 
ชอ็คโกแลต ไอศกรมี และรา้นอาหารญีปุ่่ น อยา่งราเม็ง ซชู ิขา้วหนา้ปลาไหล พืน้ทีม่ี
ขนาดใหญม่ตีรอกซอกซอยรวมถงึใตด้นิ สว่นใหญจ่ะเปิดรา้นประมาณ 10 โมงเชา้ไป
จนถงึชว่งเย็นๆ และมักจะปิดทกุวันพธุ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางไป ตลาดปลาซึ

กจิ ิเป็นตลาดคา้สง่ปลา,ผักและผลไมข้นาดใหญใ่จกลางกรงุโตเกยีว ในบรรดาตลาดคา้
สง่ทีก่ระจายอยูใ่นโตเกยีวนัน้ ตลาดปลาแหง่นี้นับเป็นทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุและเป็นที่
รูจั้กกนัดวีา่เป็นหนึง่ในตลาดปลาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย (อสิระอาหารเทีย่งตาม
อธัยาศยั) ใหท้า่นไดล้องลิม้ ชมิปลาดบิและอาหารทะเลสดๆ กบัรา้นคา้ รา้นอาหาร
มากมาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มา
เป็นเกาะ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา่หลากหลายชนดิทีห่า้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซึง่ภายในมรีา้นคา้ 
รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทงิมากมาย และถา่ยรปูกบักนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn 
ขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอตัราสว่น 1:1 เหมอืนตวัเดมิ ท าใหม้คีวามสงูถงึ 
19.7 เมตร (ตวัเดมิสงู 18 เมตร) และเพิง่เปิดตวัเป็นทางการในวันที ่24 กนัยายน 2560
ทีผ่า่นมา สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูน่ารติะ น าทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รา้น
ดองกี ้เป็นรา้นทีร่วบรวมสนิคา้ตา่งๆของญีปุ่่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กนัจะมี
หา้งออิน นารติะ ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงได ้(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 วดันารติะ – ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวดัทีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุในภมูภิาค
คนัโต ถอืวา่เป็นวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในแถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีง
ศาลเจา้เมจ ิในกรงุโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของประตหูลกั มทีางเดนิบนัไดขึน้สู่

อาคารหลกัเป็นสถานทีส่ าหรับสกัการะบชูาภายในวดัทา่นสามรถบนัทกึภาพเจดยีห์า้
ชัน้หนึง่คู ่สวนหยอ่มทีม่สีระน ้าขนาดใหญ ่รวมทัง้บรเิวณส าหรับเลีย้งสตัว ์ภายใน
กอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลกัษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ น
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เอาไว ้น าทา่นกราบนมัสการขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลอืก
ชมและซือ้เครือ่งรางของขลงัและสนิคา้พืน้เมอืง สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินา
รติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

14.25  เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิ AIRASIA X เทีย่วบนิที ่
XJ603 (มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่ง ) 

19.10  เดนิทางถงึ ทา่อาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่ว
ไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัรา
คา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสูงขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระ
ขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 10 วนั 
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2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระคา่บรกิาร  ช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการ
เดนิทาง 20วัน 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนั
เดนิทางไป-กลบั*)กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์
หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิ
มัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวร์
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถ
อพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่าง
ขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเตม็ที ่

 

 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้
พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท / เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท / เพิม่20กก. ช าระ
เพิม่ 2,000 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สุขภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจ
จากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
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2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทาง
บรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัทีท่ าทัวรเ์ตม็วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน
2ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 
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