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TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N 

ซุปตาร ์ซากรุะ ไฟไหม ้6 
ก าหนดการเดนิทางมนีาคม - เมษายน 2563 

 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

ไฮไลท!์!! ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรงุโตเกยีว 
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ขึน้ภเูขาไฟฟจู ิสญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

นมสัการขอพร ณ วดัอาซากุสะ  และแวะถา่ยรปูคู ่โตเกยีวสกายทร ี 

ชอ้ปป้ิงจุใจอาเมโยโกะ ชนิจูก ุและโอไดบะ  

อสิระครึง่วนั มเีวลาชอ้ปป้ิง ชมิขนม ถา่ยรปูชวิๆ ตามอธัยาศยั 

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

16-20 มนีาคม 2563 18,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

17-21 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

18-22 มนีาคม 2563 20,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

19-23 มนีาคม 2563 21,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

20-24 มนีาคม 2563 21,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

21-25 มนีาคม 2563 21,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

22-26 มนีาคม 2563 21,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

23-27 มนีาคม 2563 21,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

24-28 มนีาคม 2563 21,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

25-29 มนีาคม 2563 21,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

26-30 มนีาคม 2563 21,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

27-31 มนีาคม 2563 21,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

28 มนีาคม-01 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

29 มนีาคม-02 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

30 มนีาคม-03 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

31 มนีาคม-04 เมษายน 2563 21,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

01-05 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

02-06 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

03-07 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

04-08 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

05-09 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

06-10 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

07-11 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

08-12 เมษายน 2563 22,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

09-13 เมษายน 2563 23,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

10-14 เมษายน 2563 BUS1 29,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

10-14 เมษายน 2563 BUS2 29,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  
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+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

07.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

 

10.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสู่ที่พัก (เวลาที่

ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั   NARITA MARROAD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) – สวนอเุอโนะ – ตลาดอะเมโย

โกะ - เมอืงยามานาช ิ- แชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ 

10-14 เมษายน 2563 BUS3 29,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

11-15 เมษายน 2563 BUS1 35,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

11-15 เมษายน 2563 BUS2 35,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

11-15 เมษายน 2563 BUS3 35,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

12-16 เมษายน 2563 BUS1 35,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

12-16 เมษายน 2563 BUS2 35,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

13-17 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

14-18 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  

15-19 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 10°C - 23°C  



 
 
 
 

CODE : TNJ50 

 

 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ 

(Asakusa Temple) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความ

ศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผูีค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริิ

มงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวดัยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ย

ความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่  ประตูฟ้าค า

รณ และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มีชือ่วา่ ถนนนากามเิซะ ซึง่

เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลกึพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ 

พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของที่ระลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไป

ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมิดะ 

หอคอยโตเกียวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก โดยหอน้ีมคีวามสงู 634 เมตร  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

น าท่านเขา้ชม สวนอุเอโนะ (Ueno Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที) เป็นสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทั ้งวัด ศาลเจา้ ทะเลสาป และสวนสัตว์ มีตน้ไมม้ากมาย ให ้

บรรยากาศร่มรืน่จงึเป็นสถานทีท่ีช่าวโตเกยีวนยิมมาพักผ่อนกนั และในฤดใูบไมผ้ลขิองทุกๆปีสวนอเุอ

โนะจะไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทัง้งสองขา้ง

ยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มจี านวนมากกว่า 1,000 ตน้ ท าใหด้งึดูดผูค้นจ านวนมากมาเยี่ยมชม

ในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืที่เรียกกันวา่ งานฮานามนิ าท่านเดนิทางเขา้สู่ (โดยปกตซิากุระจะ

บานชว่งประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บั

สภาพอากาศ) **  

น าท่านสู่ ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาที) ตลาดที่

คกึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ และสถานีโอคาชมิาช ิแต่ก่อนนัน้บรเิวณน้ีเป็นที่

ขายขนมและลกูอมลกูวาด ซึง่ในภาษาญีปุ่่ นเรยีกรา้นขนมเหล่าน้ีวา่ Ameya Yokocho จงึเป็นที่มา

ของชื่อตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปัจจุบันมีส ินคา้หลากหลายชนิดทั ้ง  ของสด ของใช ้

เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญี่ปุ่ น และของน าเขา้ทีส่่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในหา้ง

บางรา้นอาจจะต่อราคาเพิ่มไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกนิเล่น เช่น ทาโกะยากิ

ยักษ์ โมจ ิขนมเคก้ ช็อคโกแลต ไอศกรีม ชานมไข่มุก  และรา้นอาหารญี่ปุ่ น อย่างราเม็ง ซูช ิขา้ว

หนา้ปลาไหล พื้นที่ตลาดกนิขนาดใหญ่กนิพื้นที่ไปหลายซอย รวมถงึใตด้นิ ส่วนใหญ่จะเปิดรา้น

ประมาณ 10 โมงเชา้ไปจนถงึช่วงเย็นๆ และมักจะปิดทุกวันพุธ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงยามา

นาช ิเพือ่น าท่านเขา้สูโ่รงแรม  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั TOYOKO INN KAWAGUCHIKO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - ภูเขาไฟฟูจ ิ- การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น - โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ- ช้

อปป้ิงโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้ 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที)  

เป็นในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุดท่องเที่ยวส าคญัอกีสถานทีห่นึ่ง โดยมีววิภูเขาไฟฟูจสิขีาวตัดกับ
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พืน้หลงัสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮกัไกเป็นหมู่บา้น

เล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามา

นาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 น้ีเป็นน ้าจากหมิะที่ละลายในช่วงฤดรูอ้น ที่ไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟู

จผิ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากน้ียังมีรา้นอาหาร รา้น

จ าหน่ายของที่ระลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลติภัณฑ์

ทอ้งถิ่นอื่นๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของที่ระลกึตามอัธยาศัย เดนิทางสู ่

ภูเขาไฟฟูจ ิ(Fuji Mountain) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) ที่มีความสูงเหนือจาก

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ีชือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามที่ธรรมชาตไิด ้

มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือวา่เป็นสญัลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของ

นักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ท ี ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอ

สงวนสทิธิไ์ม่ข ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอ ือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความ

สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านได ้

ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื้อสนิคา้ของที่ระลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใิน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลกึตาม

อธัยาศยั  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชง

ชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิ ีรายละเอยีดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก 

พธิชีงชาน้ี ไม่ใช่แคร่ับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย และ

จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั ชอ้ปป้ิง ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุก ุ(Shinjuku) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้

เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครือ่งเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่วา่จะ

เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมายท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ 

(Odaiba) คอืเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการ

ปรับปรุงใหม้ีชือ่เสยีงและเป็นที่นยิมในชว่งหลงัของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่

มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้

โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เป็นหา้งดังอกี

หา้งหนึง่ ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งน้ีก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มีขนาด

ใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และ

ถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกนัดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง 

ไดรเวอรซ์ติี ้ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA MARROAD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั - สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

 ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในย่าน

การคา้อนัทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวยัรุ่นแหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดงั  

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในนารติะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 
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 วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวดัพุทธเก่าแก ่ขนาดใหญ่ ทีม่ีชือ่เสยีงมากของเมอืงนา

รติะ สรา้งขึน้ในปี 940  

 ถนนชอ้ปป้ิง โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล 

ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เช่น รา้นจ าหน่ายสนิคา้งาน

ฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กท่องเทีย่วมานานหลายศตวรรษ  

 อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห า้งสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่ นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต ิเน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัย

สไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอปุกรณ์

ภายในบา้น นอกจากน้ียังมีรา้นเสื้อผา้แฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่น

ญีปุ่่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่น

ญีปุ่่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะ

ส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปป้ี คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์

ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอย่างจุใจ  

 ชบิูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกับแฟชั่น

ทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึ

ชือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องย่านนัน้  

***อสิระรบัประทานอาหารกลาวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 

17:00 น. นดัเจอลูกคา้ทีโ่รงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

**ในชว่งเชา้ของวนันีล้กูคา้จะตอ้งท าการเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม ตามเวลาทีท่างโรงแรมก าหนด  

และสามารถฝากกระเป๋าทิง้ไวท้ีโ่รงแรมได ้จนกระท ัง่ไดเ้วลานดัหมายและออกเดนิทางไปยงัสนามบนินารติะ** 

20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607  

**บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง** 

วนัทีห่า้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตาม
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กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์
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 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต ั๋วเคร ือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ้นไป และเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
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8. การจดัการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 


