
 
 
 
 

ญีปุ่่ น นนิจาทวิลปิ สปารค์ 5วนั3คนื 
โดยสายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน 2563 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ไฮไลทท์วัร ์
เทศกาลดอกทวิลปิ 1 ปีมคีร ัง้เดยีวเทา่น ัน้ 

นมสัการพระใหญอุ่ชคิ ุไดบุตส ึ– เช็คอนิสวนฮติาช ิ
ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่ยา่นชนิจูก ุ- เอม ิพรเีมีย่ม 
ภูเขาไฟฟูจ ิ- พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

ชมดอกวสิทเีรยี - ออิอน มอลล ์- ตลาดปลาซกึจิ ิ

พเิศษ!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์, บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง “ยากนิคิ”ุ 
 
 
 

 



 
 
 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง - นารติะ  

07.30 น. พรอ้มกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช ัน้ 3 อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย
ความสะดวกในการเช็คอนิ 

10.45 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ606 
บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
19.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก 

พกัที ่โรงแรม NIKKO NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่อง นารติะ - พระใหญอุ่ชคุิ ไดบุตส ึ- สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด ์ปารค์ - เอม ิพรเีมีย่ม เอา้ท์
เล็ต - ทานขาปูยกัษ ์+ อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัอบิาราก ิเพือ่สักการะ พระใหญ่อุชคุิ ไดบุตส ึ แห่งเมอืงอุช ิ

คุ เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถงึ 120 เมตร และยังไดร้ับการบันทกึจากกนิ

เนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดในโลก 
พระพุทธรูปปางยนืนี้ สงูเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทเีดยีว อกีทัง้ยังสามารถเขา้ไปเยีย่มชมดา้น

ในของพระพุทธรูปไดด้ว้ย ซึง่ภายในรูปปั้นจะแบง่ออกเป็น 5 ชัน้ แต่ละชัน้ของรูปปั้นจะมกีารจัด
แสดงที่แตกต่างกันออกไปค่ะ สามารถขึน้ลฟิท์เพื่อไปยังจุดชมววิที่ตัง้อยู่บรเิวณหนา้อกของ

พระพุทธรูป มคีวามสูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบรเิวณวัดยังยังสามารถเดนิชมสวนดอกไม ้
และสวนสัตวข์นาดเล็กทีม่ทีัง้กระรอก, กระตา่ย เป็นตน้  ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์ทา่นละ  400 เยน 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคุิ 

บา่ย น าท่านชม สวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอันสวยงามอยู่ใกล ้ๆ  โตเกยีวซึง่สวน
แหง่นี้ตัง้อยู่ในจังหวัดอบิาราก ิ สวนฮติาชเิป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ มพีืน้ที ่1.9 ลา้น ตร.ม. มี
ชือ่เสียงเรื่อง ดอกไมท้ี่จะบานใหช้ม ผัดเปลี่ยนสายพันธุ์ ตลอดทัง้ปี ตามฤดูกาล (ขึน้อยู่กับ

สภาพอากาศ) ภายในสวนมทีุ่งดอกไมต้ามฤดกูาลหลากหลายสายพันธุท์ีอ่อกดอกหมุนเวยีนให ้
ชมตลอดปี ในฤดใูบไมผ้ลจิะไดช้มทุ่งดอกนารซ์สิซัส และดอกทวิลปิ เมือ่ถงึชว่งตน้ฤดรูอ้นจะมี

ทุ่งดอกเนโมฟีลา (เบบบีลอูายส)์ และดอกกุหลาบ สว่นดอกบานชืน่จะบานในชว่งกลางฤดูรอ้น 
เมือ่เขา้สู่ฤดูใบไมร้่วงก็จะไดช้มทุ่งดอกโคเชยีและทุ่งดอกคอสมอส นอกจากนี้ยังมเีสน้ทางป่ัน

จักรยานทีนั่กท่องเทีย่วสามารถป่ันชมภายในสวน รวมถงึโซนอืน่ ๆ อกีมากมายทีน่่าสนใจ เช่น 
สวนสนุก สนาม BMX วบิาก สนามกฬีา และสถานทีท่ าบารบ์คีวิ เป็นตน้ 

 

 
 

หลังจากนั้นใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดังที่ เอม ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวม

สนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นที่ดังไปทั่วโลก กว่า  150 รา้น อาทิเช่น COACH, GAP, 
SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, 

FOSSIL, SEIKO ฯ ล ฯ  ร อ ง เท ้า แ ฟ ชั่ น  ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, 
TIMBERLAND ฯลฯ  อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารใหท้่านไดเ้ลอืกชมิ เลอืกลิม้ลอง มากกวา่  20 รา้น
ใหเ้ลอืกไม่วา่จะเป็น อาหารญีปุ่่ น ราเม็ง อาหารจนี หรอืแมก้ระทั่งพซิซา่   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมใหท้า่นไดอ้ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปู
ยกัษใ์หท้า่นไดล้ ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจุใจ 

  หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะ
ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

พกัที ่โรงแรม JUST ONE FUJI OYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้ที5่) - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - วดัอาซากสุะ - ชมดอกวสิทเีรยี - อิ

ออน มอลล ์
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง3,776เมตร จาก
ระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบริเวณ “ช ัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจ ิ

(ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็น



 
 
 
 

ทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดสั้มผัสอากาศอันบรสิุทธิบ์นยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพ

ทีร่ะลกึ กับภเูขาไฟทีไ่ดช้ือ่วา่มสัีดสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่ังดับไม่สนทิ และ
มคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
นอกจากนี้ดา้นหลังยังมี ศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นที่สัการะบูชาและอธิ
ฐานขอพร อกีทัง้ยังเป็นทีส่ าหรับบวงสรวงท่านเทนก ุโดยมคีวามเชือ่ว่าทีบ่รเิวณโดยรอบของฟู

จซัิงชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกวา่ “สวนของท่านเทนกโุดยมคีวามเชือ่วา่ทีน่ี่มที่านเทนกปุกครองอยู่น่ันเอง 
และยังว่ากันว่า ศาลเจา้แห่งนี้มีสมบัตขิองท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวาน

ขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักกว่า 375 กโิลกรัมตกอยู่ทีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมัยก่อนมผีูค้นนยิมมาทดลอง
ยกขวานนี้กันมากมาย เป็นตน้ 
จากนัน้ น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขา

ไฟฟูจ ิและใหท้่านไดสั้มผัสกับความรูส้กึของการจ าลองเรื่องราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้
ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านชม วดัอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เขา้นมัสการขอพรจาก

พระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนั้นท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟ
ขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้
เครื่องรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่ม ี

ชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ 
และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกันเพือ่ลิม้ลองกับรสชาดสุด

แสนอร่อย  
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

จากนัน้น าท่านขม ดอกวสิทเีรยี หรือทีค่นญี่ปุ่ นเรยีกวา่ ฟูจ ิ(เป็นเสยีงเดยีวกันกับภเูขาไฟฟูจ)ิ 

เป็นดอกไมส้ าคัญอกีชนดิหนึง่รองจากซากุระ ณ บรเิวณศาลเจา้คาเมโดะเทนจนิ ทีศ่าลเจา้แห่ง
นี้มตีน้วสิทีเรียที่แผ่กิง่กา้นเรื้อยไปตามทางเกอืบจะรอบบรเิวณทัง้หมดของศาลเจา้ ท าใหท้ี่นี่

เป็นจุดชมดอกฟจูทิีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงโตเกยีว 
** ในกรณีทีส่วนดอกวสิทเีรยีปิด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิน์ าท่านเดนิทางขอพร ณ 
ศาลเจา้คาเมโดะเทนจนิ เป็นศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้เพือ่อุทศิใหก้บันกัปราชญช์ือ่ดงัต ัง้แต่

ศตวรรษที ่9 ของญีปุ่่ นทีช่ ือ่วา่ Sugawara no Michizane สรา้งขึน้เมือ่ปี 1662 ซึง่เป็น
สถานทีย่อดนยิมของชาวโตเกยีวในการมาสกัการะ ทา่น Michizane มาต ัง้แตยุ่คเอโดะ

จนถงึปจัจุบนั นอกจากนีภ้ายในศาลเจา้ยงัประดบัไปดว้ย ** 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัยน าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้

ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซืง้ทีน่ี่นัน้มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย โดยมรีา้นคา้
ตา่งๆมากกวา่ 100 รา้น ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น สนิคา้หลักๆทีม่ใีหเ้ลอืก
จะเป็นแนวเสือ้ผา้แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ อาหารสดใหม่ ยาสามัญประจ าบา้น หรอืจะเป็น MUJI, 

100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และแมก้ระทั่งซุปเปอรม์ารเ์กตขนาด
ใหญ่ทีใ่หไ้ดเ้ลอืกแวะช็อปป้ิงของฝากตดิไมต้ดิมอืกอ่นเดนิทางกลับดว้ย  ซึง่สามารถท าคนืภาษี

ไดอ้ีกดว้ย  ส่วนรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และ
ศนูยอ์าหารอของฝาก อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิ

ทแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย   
ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่โรงแรม NIKKO NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีส่ ี ่  ชมดอกทวิลปิ - ตลาดปลาซกึจิ ิ- ดวิตีฟ้ร ี- ชนิจูก ุ- สนามบนินารติะ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้นท าท่านเดนิทาง ชมดอกทวิลปิ ณ เมอืงซะกุระ ชมภาพของทุ่งดอกทวิลปิสีแดง สี

เหลอืง สชีมพู และอกีสารพัดสซีึง่ทอดยาวไปสุดขอบฟ้าโดยมกีังหันลมเนเธอรแ์ลนดเ์ป็นฉาก

หลัง นับวา่เป็นสถานทีว่เิศษสดุส าหรับการใชเ้วลาพักผ่อนกับครอบครัวไดด้ทีเีดยีว นอกจากนัน้
ภายในยังไดช้มกังหันลม De Liefde ทีท่ าขึน้ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์แต่น ามาประกอบเองที่

เมืองซาคุระในปี 1994 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ Sakura Furusato Square และแสดงถึง
มติรภาพอันดงีามระหวา่งประเทศญี่ปุ่ นและเนเธอรแ์ลนดท์ีม่มีาอย่างยาวนาน โดย De Liefde 

เป็นกังหันลมตัวแรกในประเทศญี่ปุ่ นทีใ่ชส้บูน ้าไดจ้รงิ มคีวามสงูถงึ 15.6 เมตร และท าขึน้จาก
อฐิและเสาคอนกรตีเสรมิเหล็ก โดยงานจะจัดขึน้ในชว่งวันที ่30 มนีาคม – 21 เมษายน 2563)  
 

 
 



 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาซกึจิ ินับเป็นทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของญีปุ่่ น อกีทัง้ยังเป็น

ที่รูจั้กกันดวี่าเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการที่มีการซื้อขายสนิคา้ทะเลกว่า 
2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆ คอืส่วนภายนอกซึง่มีรา้นคา้ปลกีและ
รา้นอาหารตัง้เรียงรายเป็นจ านวนมาก และส่วนภายในซึง่เป็นบรเิวณทีร่า้นคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกจิ

และเป็นจุดทีม่กีารประมูลปลาทูน่าทีม่ชี ือ่เสยีง ความทีม่สีนิคา้จ านวนมากไม่วา่จะเป็นปลาทะเล 
อาหารทะเลสดๆ ไปจนถงึผักผลไม ้จงึท าใหต้ลาดแหง่นี้คกึคักคนเยอะกันตัง้แตเ่ชา้  

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอด

ภาษี ดวิตีฟ้ร ีย่านดัง “ย่านชนิจุกุ” ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซื้อสนิคา้นานาชนิด 
ไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอาง

มากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครีมกัน
แดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจั้กเป็นอย่างด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกับการ

เลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์ังอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา้ หลากหลายแบรนด์ดัง 
อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART  

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

20.15 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607  
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
วนัทีห่า้ กรุงเทพฯ 
01.25 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
 

***************************************** 
 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

11 – 15 เมษายน 2563 35,999 8,000 25,999 

12 – 16 เมษายน 2563 35,999 8,000 25,999 

13 – 17 เมษายน 2563 33,999 8,000 23,999 

17 – 21 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

18 – 22 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

19 – 23 เมษายน 2563 25,999 8,000 15,999 

 



 
 
 
 

 บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ 

และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนื
มดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ั๋วไปใหก้บัการสายการบิน

เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

คืนมดัจ าท ัง้หมด เนื่องจากทางบรษิทัฯ ได้ช าระค่าต ั๋วเครือ่งบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นที่
เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผู ้
เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 



 
 
 
 
 คา่ใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 
กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของ
ทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอื
เอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่
บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับ

ยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ
มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

***ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 

30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน า

เทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ 
Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคืนเงนิมัดจ าหรือ

คา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของ

ทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

 
 

 
 



 
 
 
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่น

หรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่าง
บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า

น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึ
ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือ
การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง

เทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้

แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ
ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของ
ดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เท่านัน้  
2. สิง่ของที่มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม ้
สด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้ง

เสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


