
 
 
 
 
 

ญีปุ่่ น สปารค์ซากรุะแรก 5วนั3คนื 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกุมภาพนัธ ์- เดอืนมนีาคม 2563 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
สมัผสัความงามดอกซากุระกอ่นใคร ณ เมอืงคาวาส ึ

ชมความงามของงานประดบัไฟ ณ หมูบ่า้นโตเกยีวเยอรมนั 
กระเชา้ คาจคิาจ ิ- ฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะฮคัไค 

ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากุสะ – ถนนนาคามเิซ – ชนิจกู ุ

พเิศษ!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์, แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ
 



 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 
07.30 น. พรอ้มกันที่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอนิ 
 

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) 

 
10.45 น. เหริฟ้าสู่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 

19.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก 
พกัที ่โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่อง นารติะ- กระเชา้คาจ ิคาจ ิ– ชมซากุระ เมอืงคาวาส ึ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ขึน้กระเชา้คาจคิาจ ิเป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีใ่ชเ้วลาเพียง 3 นาทถีงึยอดเขา จากจุดชมววิบน
ความสูง 1,075 เมตร ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจแิละทวิทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจใิน

แบบพาโนรามา 360 องศา และในวันทีอ่ากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภูเขาแอลป์ญีปุ่่ น
ทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิ ิและเทอืกเขาอาราคาวะ) (อาจมกีารงดใหบ้รกิารชั่วคราวเนื่องจาก
สาเหตตุา่งๆ เชน่ สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย)    

 

 
 

 



 
 
 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคาวาส ึสัมผัสความงามแห่งแรกของเทศกาลดอกซากรุะในเดอืนแหง่ความ

รัก ณ เมอืงคาวาส ึโดยเมอืงนี้จะเป็นเมอืงที่ซากุระบาสะพรั่งเร็วทีสุ่ดในเกาะฮอนชู โดยจะเริม่ออก

ดอกในช่วงประมาณ 10 ก.พ. ค่อยๆบาน ยาว ไปจนถงึ เดือน 10 มี.ค. ของทุกปี โดยทุกๆปีจะมี
นักท่องเทีย่วทีอ่ยากชมความงามของ ซากุระและเล่นสกใีนช่วงเวลาเดยีวกัน จะเดนิทางมาเทีย่วชม

กันในช่วงนี้ โดยเมอืงคาวาส ึเป็นเมอืงเล็กๆ   ซึง่ตัง้อยู่ไม่ห่างจากเมอืง      โกเทมบะมากนัก โดย
ในสว่นกลางของเมอืงจะมแีม่น ้าไหลตัดผ่าน 2 ขา้งทาง จะเรยีงรายเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะหลากหลาย

รอ้ยตน้ ยาวตลอดเสน้ทางประมาณ 4 กโิลเมตรและบางจุดยังม ีดอกนาโนฮะนะ หรอืดอกกวางตุง้ ที่
บานสะพรั่งเป็นสเีหลอืง ใหท้่านไดช้มความงามกันอกีดว้ย และใน 2 ขา้งทางก็ยังมรีา้นขายของฝาก
ของที่ระลกึ ขนม ผลไมม้ากมาย โดยท่านสามารถเลอืกซือ้ หรือ ชมิพรอ้มดืม่ด ่ากับความงามของ

ซากรุะ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  
(โดยปกตงิานเทศกาลซากุระทีเ่มอืงคาวาส ึจะเริม่จดัในวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์– 10 มนีาคม 

แตท่ ัง้นีท้ ัง้น ัน้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีดว้ย) 
 

 
 

 (หมายเหตุ: ในกรณีทีเ่ทศกาลชมซากุระไม่มแีลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรม

ทวัร ์น าทา่นเดนิทางสู่ โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต  แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์
ญี่ปุ่ นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 

ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่หอ้ดังไดท้ี่รา้น BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG 



 
 
 
 
 

HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯล ฯรอ ง เท ้าแฟ ชั่ น  HUSH PUPPIES, 
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

พกัที ่โรงแรม FUJI SCHOLE PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีา
ปูยกัษใ์หท้า่นไดล้ ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจุใจ 

  หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท า
ใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 
วนัทีส่าม ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โอชโินะฮคัไค - ดูไฟ Illuminations 

          ณ หมูบ่า้นเยอรมนั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ

เล่นไมก้ระดานเลื่อนไดต้ามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรม
นอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิทีส่วยงาม

ท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ท่านทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวร์
ลว่งหนา้ ราคานี้ไม่รวมคา่เชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สก ีสโนวส์เลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลาน
สกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม่ ขึน้อยู่กับสภาพภมูอิากาศ) 

(หมายเหตุ: ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
เปลีย่นโปรแกรมทวัรเ์ป็น ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง3,776เมตร 

จากระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยู่
กับสภาพภูมอิากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้
กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดสั้มผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ กับภเูขาไฟที่

ไดช้ือ่วา่มสัีดสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่ังดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศ
ญีปุ่่ น 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟูจ ิและ
ใหท้่านไดสั้มผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น 

จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 



 
 
 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค ใหท้่านเจาะลกึตามหาแหล่งน ้าบรสิุทธิจ์ากภูเขา
ไฟฟูจ ิทีเ่ป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรือพูดในทางกลับกันคอื

กลุ่มน ้าผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกทีย่่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิุทธิ ์และ
ไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวก

วา่ยอย่างสบายอารมณ์  แตข่อบอกเลยวา่น ้าแตล่ะบอ่นัน้เย็นจับใจจนแอบสังสัยว่านอ้งปลาไม่หนาว
สะทา้นกันบา้งหรอื เพราะอณุหภูมใินน ้าเฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้า

ผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอ
ทอปชัน้เยีย่มอกีดว้ย 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางชมแสงสขีองงานประดบัไฟ หรอื Illuminations สุดอลังการที่จัดขึน้กัน

อย่างยิง่ใหญ่เป็นประจ าทุกปี  หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว  โดยงานประดับไฟชว่งฤดหูนาว ทีจั่ดเป็น
ประจ าทุกปีในชว่งฤดูหนาว โดยเราจะไดเ้หไฟ LED หลากเฉดสกีวา่ 3 ลา้นดวงสอ่งสว่างระยบิระยับอยู่

ทั่วพืน้ทีร่าวกับเป็นดนิแดนในเทพนิยายเลยเป็นงานประดไฟฤดหนาวสดุยิง่ใหญ่อลังการจนไดช้ือ่วา่เป็น 
1 ใน 10 งานประดับไฟทีส่วยทีสุ่ดในญี่ปุ่ น และยังเป็น 1 ใน 3 การประดับประดาไฟทีย่ ิง่ใหญ่ที่สุดใน

ภมูภิาคตะวันออก  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
ค า่       อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีส่ ี ่  ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี– วดัอาซากสุะ  - ถนนนาคามเิซ – ดวิตีฟ้ร ี–  ชนิจูก ุ– สนามบนิ 

          นารติะ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน เก็บภาพประทับใจกับคูก่ับแลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสมุดิะ  
หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก  
เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทาง

สถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในชว่งทีเ่กดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแห่งนี้ไดพ้สิูจน์ให ้
เห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกดิความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่โตเกยีว น าท่านชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอ
พรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนัน้ท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟ

ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลือกซื้อ
เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  

 



 
 
 
 
 

 
 
หรือเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย

ไม่วา่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแหง่
นี้ตอ้งมาตอ่ควิกันเพือ่ลิม้ลองกับรสชาดสดุแสนอร่อย  

 

 
 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษ ี
ณ ดวิตฟีร ี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงย่านดัง ย่านชนิจุกุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่าย
ซื้อสนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้ง

ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา
เครื่องส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, 

ครมีกันแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอย่างด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกับการ
เลือกซื้อสินคา้ แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 

MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลอืกซื้อรองเทา้ หลากหลายแบรนดด์ัง อาท ิ
NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART  

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 



 
 
 
 
 

20.15 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607  
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีห่า้ กรุงเทพฯ 
01.25 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
 

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

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

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

11 - 15 กุมภาพนัธ ์2563 22,999 8,000 15,999 

12 - 16 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 16,999 

13 - 17 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 16,999 

14 - 18 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 16,999 

15 - 19 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 16,999 

16 - 20 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 16,999 

18 - 22 กุมภาพนัธ ์2563 22,999 8,000 15,999 

19 - 23 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 16,999 

20 - 24 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 16,999 

21 - 25 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 16,999 

22 - 26 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 16,999 

23 - 27 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 16,999 

24 - 28 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 16,999 

25 - 29 กุมภาพนัธ ์2563 22,999 8,000 15,999 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 23,999 8,000 16,999 

27 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 23,999 8,000 16,999 



 
 
 
 
 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 23,999 8,000 16,999 

29 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 24,999 8,000 17,999 

01 – 05 มนีาคม 2563 24,999 8,000 17,999 

02 – 06 มนีาคม 2563 24,999 8,000 17,999 

03 – 07 มนีาคม 2563 23,999 8,000 16,999 

04 – 08 มนีาคม 2563 24,999 8,000 17,999 

05 – 09 มนีาคม 2563 24,999 8,000 17,999 

06 – 10 มนีาคม 2563 24,999 8,000 17,999 

07 - 11 มนีาคม 2563 24,999 8,000 17,999 

08 - 12 มนีาคม 2563 24,999 8,000 17,999 

09 - 13 มนีาคม 2563 24,999 8,000 17,999 

10 - 14 มนีาคม 2563 19,999 8,000 13,999 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดั

จ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่
ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอน
การตรวจเขา้เมอืง 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) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงค์

จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า      ผูเ้ดนิทาง
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น คา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงค์

จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธ
การจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่าง
ใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน

ทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อ
ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐาน
การช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการ

คนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
1. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  

2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
3. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว
ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือค่าบริการ
ทัง้หมด   



 
 
 
 
 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือ

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่
ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่าน

ยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่มไิดส้่ง

หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภยัของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่

มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการ

บนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ 
และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  

ไข่ เนื้อสัตว์ ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสีย
คา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

  
 


