
 
 
 
 

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ  

07.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.45 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น  โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ606 บริการอาหาร และ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง 
จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลบั 

(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 



19.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
พกัที่ โรงแรม NIKKO NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 
 

วนัทีส่อง นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต็ - ทานขาปูยกัษ์ + อาบ
น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ เพื่อสักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  แห่งเมืองอุชิคุ เป็นพระพุทธรูปท่ีมี
ขนาดใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยงัไดรั้บการบนัทึกจากกินเนสบุ๊ควา่ เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปางยืนท่ี
หล่อจากทองสัมฤทธ์ิมีความสูงท่ีสุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนน้ี สูงเป็นอนัดบั 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกทั้งยงั
สามารถเขา้ไปเยีย่มชมดา้นในของพระพุทธรูปไดด้ว้ย ซ่ึงภายในรูปป้ันจะแบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นของรูปป้ัน
จะมีการจัดแสดงท่ีแตกต่างกันออกไปค่ะ สามารถข้ึนลิฟท์เพื่อไปยงัจุดชมวิวท่ีตั้ งอยู่บริเวณหน้าอกของ
พระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบริเวณวดัยงัยงัสามารถเดินชมสวนดอกไม ้และสวนสัตวข์นาด
เล็กท่ีมีทั้งกระรอก, กระต่าย  เป็นตน้  ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์ ท่านละ  400 เยน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างยากนิิคุ 
บ่าย น าท่านชม สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัสวยงามอยู่ใกล้ๆ โตเกียวซ่ึงสวนแห่งน้ีตั้งอยู่ใน

จงัหวดัอิบารากิ  สวนฮิตาชิเป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ มีพื้นท่ี 1.9 ลา้น ตร.ม. มีช่ือเสียงเร่ือง ดอกไมท่ี้จะบานให้
ชม ผดัเปล่ียนสายพนัธ์ุ ตลอดทั้งปี ตามฤดูกาล (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) ภายในสวนมีทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล
หลากหลายสายพนัธ์ุท่ีออกดอกหมุนเวียนให้ชมตลอดปี ในฤดูใบไมผ้ลิจะไดช้มทุ่งดอกนาร์ซิสซัส และดอกทิว
ลิป เม่ือถึงช่วงตน้ฤดูร้อนจะมีทุ่งดอกเนโมฟีลา (เบบีบลูอายส์) และดอกกุหลาบ ส่วนดอกบานช่ืนจะบานในช่วง
กลางฤดูร้อน เม่ือเขา้สู่ฤดูใบไมร่้วงก็จะได้ชมทุ่งดอกโคเชียและทุ่งดอกคอสมอส นอกจากน้ียงัมีเส้นทางป่ัน
จกัรยานท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถป่ันชมภายในสวน รวมถึงโซนอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีน่าสนใจ เช่น สวนสนุก สนาม 
BMX วิบาก สนามกีฬา และสถานท่ีท าบาร์บีคิว เป็นต้นหลังจากนั้นให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมช่ือ
ดงัท่ี เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต็ แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก กวา่  150 ร้าน อาทิเช่น 
COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, 
FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  
อีกทั้งยงัมีร้านอาหารให้ท่านไดเ้ลือกชิม เลือกล้ิมลอง มากกว่า  20 ร้านให้เลือกไม่ว่าจะเป็น อาหารญ่ีปุ่น ราเม็ง 
อาหารจีน หรือแมก้ระทัง่พิซซ่า   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านไดอ่ิ้มอร่อยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยกัษ์ให้ท่านไดล้ิ้มลอง
รสชาติปูพร้อมน ้ าจ้ิมสไตส์ญ่ีปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารให้ท่านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น ้ าแร่ธรรมชาติ เช่ือวา่ถา้ได้
แช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตดีข้ึน 

พกัที่ โรงแรม JUST ONE FUJI OYAMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั 
 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ันที5่) - ทุ่งดอกพงิค์มอส - พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตีฟ้รี - ชินจูกุ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง3,776เมตร จากระดบัน ้าทะเล น าท่าน
ข้ึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ด ยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพ
โดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยูโ่ดยรอบ ให้ท่านไดส้ัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิ



บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อว่ามีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่
สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ีดา้นหลงัยงัมี ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลทัธิชินโต เป็น
ท่ีสัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยงัเป็นท่ีส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือวา่ท่ีบริเวณโดยรอบของ
ฟูจิซงัชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา่ “สวนของท่านเทนกุโดยมีความเช่ือวา่ท่ีน่ีมีท่านเทนกุปกครองอยูน่ัน่เอง และยงัวา่กนัวา่ 
ศาลเจา้แห่งน้ีมีสมบติัของท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ากมาย อยา่งเช่น ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน ้าหนกักวา่ 375 กิโลกรัม
ตกอยูท่ี่พื้นในสวน ซ่ึงในสมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ ส าหรับท่านท่ีหลงใหลใน
กล่ินหอมกรุ่นของกาแฟนั้น บริเวณด้านหน้าภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ่กาแฟไวบ้ริการทุกๆท่านให้ใช้บริการไวด่ื้มด ่า
รสชาติกาแฟพร้อมชมววิภูเขาไฟฟูจิไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของฝากผลิตภณัฑ์ของภูเขาไฟฟูจิซ่ึง
มีบริการอยูท่ี่ภูเขาไฟฟูจิท่ีเดียวหาไม่ไดจ้ากท่ีไหนอีกแลว้ อาทิเช่น โคคา โคล่า ลายภูเขาไฟฟูจิ อนัลิมิเต็ด , น ้าแร่
ธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เป็นตน้ น าท่าน ชมดอกชิบะซากุระ หรือท่ีรู้จกักนัในนามนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีช่ือทุ่งพิงค์
มอส”ท่ีพร้อมเพรียงกนัเบ่งบานอวดสีสันฉูดฉาดงดงาม (โดยปกติ ดอกชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส จะบานช่วง
ปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี แต่ทั้งนี้ทั้งน้ันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ท่ามกลางอากาศท่ีเยน็
สบาย พร้อมกบัทศันียภาพท่ีโดดเด่น เบ้ืองหลงัเป็นฉากของภูเขาไฟฟูจิท่ีงามสง่า ท่านจะไดช้มสีสันท่ีเต็มทัว่ทั้ง
ภูเขา และส่งกล่ินหอมอบอวลของดอกไม้น้ีจะท าให้ทั้ งเมืองหอมกรุ่นไปทั่วอาณาบริเวณ ให้ท่านได้เก็บ
บนัทึกภาพแห่งความทรงจ าแห่งความสดงามไวร้ าลึก และทุกคร้ังท่ีน าภาพถ่ายกลบัมาดูอีกคร้ังท่านจะร าลึกถึง
บรรยากาศน้ีไปตราบนานแสนนาน ** ในกรณีท่ีทุ่งดอกพิงคม์อสปิด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิน าท่านเดินทางสู่ 
หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้ าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหล่งน ้ าตามธรรมชาติตั้งอยู่
ในหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลบักนัคือกลุ่มน ้ าผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกท่ียา่งเทา้เขา้ไป
ในหมู่บา้น ก็สัมผสัไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเยน็จากแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีมีให้เห็นอยูทุ่กมุม โดยในบ่อน ้ าใส
แจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธ์ุแหวกวา่ยสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยวา่น ้ าแต่ละบ่อนั้นเยน็เจ๊ียบถึงใจจนแอบสังสัย
วา่นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกนับา้งรึ เพราะอุณหภูมิในน ้ าเฉล่ียอยูท่ี่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน ้าผุดจาก
ธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยีย่ม ** 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเยี่ยมชม พพิิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ  าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหท้่านไดส้ัมผสั
กบับรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้
เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีร้านคา้ปลอดภาษี ดิวตีฟรี ย่านดงั “ย่านชินจุกุ” ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ 
กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กนัท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอาง
มากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู้, โฟมลา้งหน้า WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนส
ซ่าท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  หรือให้ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนด์ดงัอาทิ LOUIS 
VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ื อ  COMME DES GARCONS, H&M 
หรือเลือกซ้ือรองเทา้ หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ท่ี
ร้าน ABC MART **อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย** 

พกัที ่  โรงแรม NIKKO NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 
 
 



วนัทีส่ี่  ชมดอกอาซาเรีย ณ ศาลเจ้าเนซุ - วดัอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี - ออิอน - สนามบินนาริตะ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางไปยงั ศาลเจ้าเนซุ ซ่ึงถือวา่เป็นศาลเจา้ของชินโตท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ตั้งอยูใ่นเขตบุงเคียว ภายในศาลเจา้
ยงัคงไวส่ิ้งก่อสร้างอนัเก่าแก่ ตั้งแต่สมยั ค.ศ. 1706 และศาลเจา้แห่งน้ียงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบติัทาง
วฒันธรรมท่ีส าคญัแห่งชาติ นอกจากศาลเจา้อนัเก่าแก่แลว้ท่ีน่ียงัมีสวนดอกอาซาเรีย หรือดอกซึซึจิให้ชมอีกดว้ย 
ซ่ึงในบริเวณสวนมีตน้อาซาเรียมากถึง 3,000 ตน้ กว่า 100 สายพนัธ์ุ โดยทุกปีจะมีการจดังานเทศกาล “Bunkyo 
Azalea Festival” เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 04 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในปีนั้นๆ  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านชม วัดอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิ
มทองค า  นอกจากนั้นท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวน
อยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนน
นาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่วา่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่น
โบราณ และตบทา้ยดว้ยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพื่อล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสน
อร่อย นอกจากวดัอาสากุซะจะเป็นวดัท่ีเก่าแก่ของญ่ีปุ่นแล้ว ถนนช้อปป้ิงนาคามิเซก็ยงัเป็นถนนช้อปป้ิงท่ีมี
ช่ือเสียงของวดัอีกดว้ยแลว้จะไม่ใหมี้ขนมข้ึนช่ือของวดัไดอ้ยา่งไร ขนาดองคจ์กัรพรรด์ิยงัรับสั่งคนสนิทให้มาซ้ือ
ท่ีน่ี!!! เมนูนั้นก็คือ “เมล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่น บางคนอาจจะเขา้ใจผิดวา่เป็นขนมปังสอดไส้
เมล่อน แต่จริงๆแลว้คือขนมปังอบแลว้ยดา้นบนมีลายแตกๆ ซ่ึงเหมือนผิวเมล่อนของญ่ีปุ่น เป็นท่ีมาของช่ือ “เม
ล่อนปัง” นั่นเอง ซ่ึงปกติก็จะหาทานได้ทัว่ไปแม้กระทัง่ในร้านสะดวกซ้ือต่างๆ แต่ท่ีข้ึนช่ือก็ต้องยกให้ร้าน 
Asakusa Kagetsu-do ท่ีขายเมล่อนปังรสดั้งเดิมและซอฟครีมหลากรส ท่ีร้านน้ีจะท าใหม่ๆอบเสร็จจากเตาร้อนๆ 
ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานก าลงัดีซ่ึงเป็นเมนูแนะน าท่ีมาถึงวดัอาซากุสะแลว้ตอ้งลอง ห้ามพลาด
กนัเลยทีเดียว น าท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ หอคอย
โตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอนัทนัสมยั 
ในช่วงท่ีเกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่หอคอยแห่งน้ีได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรง
ทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่น้อย จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยัน าท่าน
อิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ ออิอน จัสโก้  ซ้ืงท่ีน่ีนั้นมีสินคา้ให้เลือกซ้ือมากมาย 
โดยมีร้านคา้ต่างๆมากกว่า 100 ร้าน ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยัสไตล์ญ่ีปุ่น สินคา้หลกัๆท่ีมีให้เลือกจะ
เป็นแนวเส้ือผา้แฟชั่น กระเป๋า รองเท้า อาหารสดใหม่ ยาสามญัประจ าบ้าน หรือจะเป็น MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade และแมก้ระทัง่ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ท่ีให้ไดเ้ลือกแวะช็อปป้ิงของฝาก
ติดไมติ้ดมือก่อนเดินทางกลบัดว้ย  ซ่ึงสามารถท าคืนภาษีไดอี้กดว้ย  ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจ าหน่าย
อาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนยอ์าหารอของฝาก อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใด
หลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย  **เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย** ได้เวลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

20.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ607 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
 
 



วนัที่ห้า  กรุงเทพฯ 

01.25 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลือกใช้บริการ ** 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พกัเดี่ยวเพิม่ ราคาทวัร์ไม่รวมตั๋ว 

22 – 26 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

23 – 27 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

24 – 28 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

25 – 29 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

26 – 30 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

02 – 06 พฤษภาคม 2563 (วนัฉัตรมงคล และวนัวสิาขบูชา) 27,999 8,000 17,999 

03 – 07 พฤษภาคม 2563 (วนัฉัตรมงคล และวนัวสิาขบูชา) 27,999 8,000 17,999 

07 – 11 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

08 – 12 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

09 – 13 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

10 – 14 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

13 – 17 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

14 – 18 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

15 – 19 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

16 – 20 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

17 – 21 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

21 – 25 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

22 – 26 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

23 – 27 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 25,999 8,000 15,999 

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 25,999 8,000 15,999 

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 23,999 8,000 13,999 

 บริการน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวดในวนัทีม่ีรายการท่องเทีย่ว 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์น าเทีย่วท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 



ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน 
เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง 
เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน1วนัหลังการจอง หากมีการยกเลกิภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ า
ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน ้ามันที่ยังมิได้ช าระ 
ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ กรุณาช าระ 26 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 2. ค่าทวัร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน 
จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการ
เข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้
1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
2. ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะ
สั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่า
เพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกด์น าเทีย่วท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านภายใน1วนัหลงัการจองเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน 

หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้ถือว่านกัท่องเท่ียว
สละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 



3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ ***ในกรณีที่วัน

เดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้ งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 



5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุก
ช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


