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TOKYO SAKURAR LIGHT UP 6D 4N 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์[XJ] 
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HILIGHT  
 
 เดินเล่นย่านเมืองคาวาโกเอะ หอระฆงัโทคิโนะคาเนะ  ชมงานเทศกาลประดบัไฟซากามิโกะ อิลลมูิเนชัน่ 
 ชมซากรุะ ริมทะเลสาบคาวากจุิโกะ  ขอพรศาลเจ้าฮิคาวะ 
 ช้อปปิง้ไดเวอร์ซิตี ้โอไดบะ  อิสระช้อปปิง้ย่านดงัในโตเกียว 
 วดัอาซากสุะ ชมซากรุะริมแม่น า้สมุิดะ  พกัโตเกียว 2คืน  
 เมนขูาปยูกัษ์  แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

 

  

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวัน ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – โตเกียว (สนมบินนาริตะ) 
(XJ 600 00.30 – 08.40) 

    

2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆงัโทคิโนะ
คาเนะ  – ศาลเจ้าฮิคาวะ – งานเทศกาลประดับไฟซากามิโกะ 
อิลลมูิเนชัน่ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ - เมนขูาปยูกัษ์ 

 🍽 🍽 
เมนูขาปู 

SUNFUJI 
YAMANAKAKO 

HOTEL [♨] 

 หรือเทียบเท่า 

3 
ภเูขาไฟฟจูิ – ชมซากรุะริมทะเลสาบคาวากจุิโกะ  – หมู่บ้านน า้ใส 
โอชิโนะฮกัไก – กิจกรรม ชงชาญ่ีปุ่ น – เมืองโตเกียว – ไดเวอร์ซิตี ้
โอไดบะ 

🍽 🍽 อิสระ 

NEW OTANI INN 
TOKYO HOTEL 

 หรือเทียบเท่า 

4 
อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัว
การ์ตนูสดุน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จงัหวดัไซตามะ หรือเลือกซือ้ทวัร์
โตเกียวดิสน่ีย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) 

🍽 อิสระ อิสระ 

NEW OTANI INN 
TOKYO HOTEL 

 หรือเทียบเท่า 

5 
ตลาดปลาซึกิจิ - วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ –ชม
ซากรุะริมแม่น า้สมุิดะ – เมืองซาวาระ – อิออน มอลล์ – นาริตะ 🍽 อิสระ อิสระ 

ASIA NARITA 
HOTEL  

 หรือเทียบเท่า 

6 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(XJ601 09.55 – 15.15) 🍽   

 

 เส้นทางการเดนิทาง ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 41,900.- 
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โปรแกรมการเดนิทาง  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – โตเกียว (สนมบนินาริตะ) (XJ600 00.30 – 08.40) 
22.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ F สายการบนิแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบนินาริตะ) – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆงัโทคิโนะคาเนะ – วัดคิตะอิน – 

ศาลเจ้าฮิคาวะ – งานเทศกาลประดับไฟซากามิโกะ อิลลูมิเนช่ัน – แช่น า้แร่ธรรมชาติ - 

เมนูขาปูยักษ์ 
00.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบนิแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600 

 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมือง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  

[ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับ

ปรับได้] 

 เดินทางสู่ เมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe) ได้รับการขนานนามว่าเป็นลิตเติลเอโดะ เพราะมีบรรยากาศที่มีความเป็น

เมืองเก่าที่ได้กลิ่นอายโบราณ ท าให้รู้สึกเหมือนได้ย้อนยุค ได้ซึมซับบรรยากาศของโกดังเก่า ที่เรียงรายกันยาวตลอด

ระยะทางกว่า 700เมตร ในสมยัก่อนเป็นสถานที่เก็บกักเสบียงอาหารเพื่อส่งไปให้เมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบนั) แต่ใน

ปัจจบุนัได้ถกูเปลี่ยนเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นร้านขนมที่ท าจากมนัหวานสีเหลืองและสีม่วง

อนัเป็นผลิตภณัฑ์ขึน้ช่ือของเมืองนีแ้ละสถานที่ท่องเที่ยวอนัมีช่ือเสียงของเมืองคาวาโกเอะ  
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 หอระฆังโทคิโนะคาเนะ (Toki no kane) สญัลกัษณ์ของเมืองคาวาโกเอะเป็นสถาปัตยกรรมที่ถกูสร้างขึน้มาตัง้แตใ่นสมยั

เอโดะสร้างขึน้มาเพื่อใช้ตีบอกเวลาในสมยัอดีต และในช่วงปีค.ศ 1893 หอระฆงันีถ้กูไฟไหม้จึงถกูสร้างขึน้มาใหม่ให้เราได้

ชมกันในปัจจุบัน และใน 1 วนัระฆังนีจ้ะถูกตีบอกเวลาถึง 5ครัง้เหมือนในอดีตคือในเวลา 6.00น.12.00น.15.00น. และ 

18.00น.และเราสามารถแวะเข้าไปชมศาลเจ้าขนาดเล็กในหอระฆงัได้ไม่มีคา่ใช้จ่าย 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ศาลเจ้าฮิคาวะ(Hikawa Shrine) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ในของญ่ีปุ่ น ช่ือเสียงเก่ียวกับมาขอเร่ืองความรัก ผู้คนจึงนิยมมาขอ

เร่ืองความรักกนัเป็นจ านวนมาก ภายในศาลเจ้า ก็ยงัมีสิ่งที่แปลกตาให้ได้ชมกนั ไม่ว่าจะเป็น เซียมซีรูปปลา ที่ท านายเร่ือง

ความรักโดยเฉพาะ รวมถึงซุ้มแขวนไม้อธิฐาน ล าธารศกัสิทธ์ิส าหรับขจดัส่ิงไม่ดี ซุ้มกระดิ่งลมส าหรับฤดรู้อน ต้นไม้ศกัสิทธ์ิ

ที่คู่รักนิยมมาเดินวนเป็นเลข 8 เพื่อให้ความรักยืนยาว เสาโทริอิหินอายุหลายร้อยปี และเสาโทริอิไม้สีแดงอันใหญ่ยักษ์

รวมถึงเคร่ืองราง ที่เสริมเร่ืองตา่งๆ อีกมากมาย 

 
 

 เทศกาลประดับไฟที่ซากามิโกะ อิลลูมิเนช่ัน หนึง่ในงานประดบัไฟที่ใหญ่ที่สดุในคนัโต โดยงานประดบัไฟของจงัหวดัคา

นากาวะนีจ้ดัขึน้ที่ซากามิโกะ รีสอร์ท เพลชเชอร์ ฟอเรสต์ ซึ่งเป็นรีสอร์ทกลางแจ้งที่มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น แคมปิง้ , 

บาร์บีคิว, บ่อน า้พุร้อน และสวนสนุกที่มีพืน้ที่ 40-000 ตารางเมตร งานเทศกาลประดบัไฟซากามิ อิลลูมิเนชั่น ได้รับการ

รับรองให้เป็นหนึ่งในสามงานประดบัไฟชัน้น าของคนัโต และสามารถเพลิดเพลินได้ทัง้กลางวนัและกลางคืน โดยทัง้สอง

ช่วงเวลาของวนัจะมอบประสบการณ์ที่แตกต่างกัน งานเทศกาลนีเ้ป็นที่ช่ืนชอบของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย งานนีใ้ช้

หลอดไฟ LED ประมาณหกล้านดวง และทอดยาวไปทัว่สวนสนกุ เพื่อให้แสงสว่างในค ่าคืนที่อากาศหนาวเย็น การประดบั

ไฟจะเร่ิมขึน้หลงัพระอาทิตย์ตกดิน และดึงดดูผู้ เย่ียมชมหลายพนัคนในทกุปี ตามค าบอกเล่าของผู้คนในท้องถ่ินแนะน าว่า

สถานที ่ที่ดีที่สดุในการชมการประดบัไฟ คือ พืน้ที่ใกล้กบัชิงช้าสวรรค์หรือจากบนกระเช้าชิงช้าสวรรค์  
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ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พเิศษ เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญ่ีปุ่น พร้อมน า้จิม้รสเดด็** 

ที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก SUN FUJI YAMANAKAKO HOTEL  หรือเทยีบเท่า  

 

วันที่ 3 
ภูเขาไฟฟูจิ – ชมซากุระริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ  – หมู่ บ้านน า้ใส โอชิโนะฮักไก – 

กิจกรรม ชงชาญี่ปุ่น – เมืองโตเกียว – ไดเวอร์ซติี ้โอไดบะ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู 3,776 เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความ

งามกนัแบบใกล้ชิดยงับริเวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจูิ (ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟที่ 

สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟจิู ถ่ายภาพที่ระลึกกบั

ภเูขาไฟที่ได้ช่ือวา่มีสดัส่วนสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 

หมายเหตุ: ในกรณีที่  ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียน

โปรแกรมทวัร์เป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลึกเก่ียวกบั

ภเูขาไฟฟจูิได้ และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจูิได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 
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 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchi ko) ที่เป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งทะเลสาบ

แห่งนีเ้ป็นที่นิยมส าหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตาม มักจะมาหาที่พักผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่า

ทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง ดงันัน้รอบๆ บริเวณนีจ้ึงเต็มไปด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลึกมากมาย (ช่วง

ปลายมีนาต้นเมษาท่านจะได้ชมซากุระสวยๆภายในบริเวณทะเลสาบได้อีกด้วย ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

 

 
  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village) เป็นจดุท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีฉากหลงั

เป็น ภเูขาไฟฟูจิ ประกอบด้วยบ่อน า้ 8 บ่อในโอชิโนะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะซึ่ง

เป็นพืน้ที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเม่ือ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน า้ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จากหิมะที่ละลายในช่วงฤดู

ร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภเูขาไฟฟจูิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายกุว่า 80 ปี ท าให้น า้ใสสะอาดเป็นพิเศษ ถดัไปอีกบ่อ

หนึง่ นกัท่องเที่ยวสามารถดื่มน า้เย็นจากแหล่งน า้ได้โดยตรง นอกจากนีย้งัมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลกึ บางร้านยงั

ขายมนัเทศหวานย่าง และขนมแซมเบ้ บนเตาเล็กๆ กลางแจ้งสง่กลิ่นหอมชวนให้ลิม้รสอีกด้วย 
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 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นัน่ก็คือ กิจกรรมการชงชาญี่ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน

มากมาย เร่ิมตัง้แต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและ

สวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัท่านเองอีกด้วย ซึง่ก่อนกลบัให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝาก

ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

 

 
 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศนูย์กลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1850 เกาะนีเ้ป็นที่แสดงให้เห็นถึง วิสยัทศัน์ และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสร้าง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึน้มา

ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี ้ ซึง่ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมาย และ

ให้ท่านถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าส าหรับ

คอกนัดัม้ อย่างกนัดัม้คาเฟ่ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ห้างดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไม่วา่จะเป็นเสือ้ผ้า

ต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของที่ น่ีอยู่ที่ ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีม

พาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ที่น่ี ส าคญัด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพาน

สายรุ้งได้อย่างชดัเจน 
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ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัทธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง  

ที่พัก  น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN TOKYO หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 4 อิสระช้อปป้ิงในโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์

ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หรือเลือกซือ้ทัวร์โตเกียวดสิน่ีย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 อิสระช้อปป้ิงในโตเกียว ไกด์แนะน าท่านเดินทางโดยรถไฟ เพื่อไปเที่ยวย่านดงัในโตเกียวและแหลง่ช้อปปิง้ อาท ิ

ย่านชินจุกุ (Shinjuku shopping) สถานบนัเทิงและแหล่งช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชัน่เก๋ๆ 
เท่ห์ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นิสต้า มีสถานีรถไฟชินจกูทุี่เป็นเหมือนศนูย์กลางของของย่านนี ้ 
คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่าน
บนัเทิงยามราตรีที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) เป็นต้น  
ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งช้อปปิง้มีสไตล์ ย่านฮาราจูกุท่านจะพบกับเหล่าวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแต่งตวัคอสเพลย์ สนุกไปกับ
การแต่งตวัเพลิดเพลินเป็นแฟชัน่ของตวัเองที่มีอิสระในการแต่งตวัน่ารักหลากหลายสไตล์ทัง้แนวโลลิต้าสดุคิว้  แนวกอทิก
สดุเท่ หรือแนวเดคอร่าเก๋ๆ วิกสีสนัโดดเด่นแปลกตา อยากได้เสือ้ผ้า ถงุเท้า เคร่ืองประดบัสวยๆ ต้องห้ามพลาดกบัเมืองฮา
ราจกูปุระเทศญ่ีปุ่ น 
ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่โด่งดังในกรุงโตเกียว สร้างขึน้เพื่อเป็นสถานที่บูชาดวงวิญญาณของ
จกัรพรรดิเมย์จิและจกัรพรรดินีโชเกน ในระหวา่งช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง ศาลเจ้าเมจิได้ถกูท าลายลง แตภ่ายหลงัได้มีการ
บรูณะและสร้างขึน้มาใหม่จนถึงปัจจบุนั ซึง่ศาลเจ้านีต้ัง้อยู่ใกล้กบัสถานีฮาราจกูุ (Harajuku Station) อยู่ติดกบัสวนโยโยกิ 
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(Yoyogi Park) และบริเวณทางเข้าจะมีเสาโทริอิขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า เม่ือเดินผ่านเข้ามาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มีต้นไม้
อยู่มากถึง 1 แสนต้น หรือที่เรียกกนัวา่ Meiji Jingu’s forest ร่มร่ืนมาก  
ย่านชิบูย่า (Shibuya) เต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่ทันสมัย สถานที่เก่ียวกับวัฒนธรรม คลับ และอื่นๆ อีก
มากมาย นอกจากนัน้ยงัมีสถานที่ต่างๆ ที่คนต่างชาติรู้จกัเป็นอย่างดี อาทิรูปปัน้ฮาจิโกะ สนุขัผู้ซื่อสตัย์ที่กลายเป็นจุดนดั
พบและสถานที่ที่หากใครมาเยือนชิบูย่าต้องแวะมาถ่ายรูป ห้าแยกชิบูย่าที่มีคนเดินสวนกนัไปมาจนตาลายบริเวณ ชิบูย่า
เซ็นเตอร์ไก (Shibuya Center-gai) ถนนช้อปปิ้งแหล่งรวมตัวของวัยรุ่น อากิฮาบาระ (Akihabara) เป็นแหล่งช็อปปิ้งสุด
คกึคกัที่ขึน้ช่ือเร่ืองร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ที่มีตัง้แต่ร้านเล็กๆ ไปจนถึงศนูย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น ห้างโยโดบาชิ มลัติมีเดีย 
อากิบะ นอกจากนี ้ยงัมีร้านที่เน้นขายหนงัสือการ์ตนูญ่ีปุ่ น แอนิเมชนั และวิดีโอเกมอย่างร้าน Tokyo Anime Center ซึ่งมี
ทัง้ส่วนนิทรรศการและส่วนขายของที่ระลึก รวมถึงร้าน Radio Kaikan สงู 10 ชัน้ที่เต็มไปด้วยของเล่น เกมการ์ด และของ
สะสม ใกล้ๆ กนัยงัมีคาเฟ่ที่พนกังานในร้านสวมชดุเมดและพ่อบ้านอีกด้วย 
 

 

 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ตัง้อยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi 
Station) นบัเป็นตลาดฮอตฮิตของนกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติ ดไูด้จากบรรยากาศการค้าขายภายในตลาดที่คกึคกัคนเยอะอยู่
ตลอดเวลา จดุเด่นของที่ตลาดแห่งนีก็้นาจะเป็นสินค้าที่หลากหลายมากๆมีทัง้ของสดไปจนถึงข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆอย่าง  
เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้าทัง้ของญ่ีปุ่ น ของน าเข้าจากต่างประเทศ อาหารทะเล ผลไม้ ผกัสด ร้านขนมของกิน
เล่น ทาโกะยากิยกัษ์ โมจิ ขนมเค้ก ช็อคโกแลต ไอศครีม ชานมไข่มกุ และร้านอาหารญ่ีปุ่ น อย่างราเม็ง ซูชิ ข้าวหน้าปลา
ไหล ในย่านนีเ้ป็นที่ตัง้ของ ตกึม่วง ทาเคยะ เป็นดิสเคาน์สโตร์ที่เปิดมานานที่สดุในโตเกียว และจดัจ าหน่ายสินค้ายอดฮิตที่
ทุกท่านต้องการ โดยจ าหน่ายในราคาสมเหตุสมผล ไม่ว่าจะเป็น ของกิน(ขนม ชา กาแฟ ถั่ว ผลไม้อบแห้ง) ยา วิตามิน 
เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬิกาข้อมือ เสือ้ผ้ากระเป๋าแบรนด์เนม เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ โดยที่ท่านสามารถหาซือ้
ของทัง้หมดได้ในที่เดียว ส าหรับลกูค้าชาวต่างชาติ ยงัสามารถขอคืนภาษีสินค้าทุกประเภทได้ที่เคาน์เตอร์ขอยกเว้นภาษี
ภายในร้าน ท าให้สามารถซือ้สินค้าได้ในราคาที่ถกูมากกวา่เดิม นอกจากนี ้ภายในร้านยงัมีให้บริการ FREE WIFI ทกุอาคาร 
และพนกังานที่สามารถสื่อสารภาษาองักฤษ ภาษาไทยได้คอยดแูลท่านในระหว่างการเลือกซือ้สินค้า ท าให้ตกึม่วง ทาเคยะ
เป็นที่รู้จกัแพร่หลาย และเป็นร้านค้ายอดนิยมในหมู่ลกูค้าชางตา่งชาติเป็นอย่างมาก 
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 หรือท่านจะเลือกซือ้ทัวร์เสริม ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หมู่บ้านมูมิน 

(Moomin Valley Park) ตัง้อยู่ที่บริเวณแถบชายฝ่ังของทะเลสาบมิยาซาวา (Lake Miyazawa) เมืองฮันโนะ (Hanno) 

จังหวัดไซตามะ (Saitama) เป็นแลนด์มาร์กใหม่เปิดเม่ือช่วงวันที่ 16 มีนาคม 2019 บรรยากาศภายในเขาจะจ าลองให้

กลายเป็นหมู่บ้านมูมินที่มีทัง้บ้านสไตล์สูงๆเก่ๆ โรงละครแบบโอเพ่นช่ือว่า Oshun Oxtra theatre ที่จะมีการแสดงของ

เหล่ามูมินและผองเพื่อนมาให้ได้ดูเพลิดเพลินกัน ประภาคารที่สามารถมองวิวสวยๆของบริเวณรอบๆได้ และคาเฟ่

ร้านอาหารธีมมนูมินสดุคิว้ หรือถ้าอยากหากิจกรรมสนกุๆก็ยงัสามารถเล่น Hobgoblin’s zip line มีหลากหลายมมุที่เค้าจดั

ไว้ให้เราได้เต็มที่กบัการถ่ายรูปเหมือนหลดุเข้าไปในโลกของครอบครัวมมูิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินช้อปปิง้สินค้ามมูินอย่างจุ

ใจ และมีร้านอาหาร คาเฟ่ธีมมมูินให้ท่านเข้าไปนัง่ชิลรับประทานเคร่ืองดื่มและของหวาน เพิ่มผู้ ใหญ่ท่านละ 750 บาท / 

เดก็อายุ4-10 ปี ท่านละ 350  บาท (ราคานีร้วมค่าเดนิทางโดยรถไฟไป-กลับ) [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] 
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หรือเลือกซือ้ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดิสน่ีย์ซี เชิญท่านพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและ
จินตนาการของการผจญภยั ใช้ทนุในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสมัผสักบัเคร่ืองเล่นในหลาย
รูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บ้าน
ผีสิง, ตื่นเต้นกบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพห์ู, ตะลยุอวกาศไปกบั 
BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตนูที่ท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY 
ส าหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการ

เดนิทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง]  *  

เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ที่จงึไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 

 
ที่พัก  น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 5 ตลาดปลาซึกิจิ - วัดอาซากุสะ – ช้อปป้ิงถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปวิวแม่น า้สุมิดะ

โตเกียวสกายทรี – เมืองซาวาระ – อิออน มอลล์ – นาริตะ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji market) เป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สดุในโลกจากการที่มีการซือ้ขายสินค้า

ทะเลกว่า 2,000 ตนัต่อวนั ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 2ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึง่มีร้านค้าปลีกและร้านอาหารตัง้เรียง

รายเป็นจ านวนมาก และส่วนภายในซึง่เป็นบริเวณที่ร้านค้าส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจดุที่มีการประมลูปลาทนู่าที่มีช่ือเสียง 

มีสินค้าจ านวนมากอาทิ ปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผกัผลไม้ ท าให้ตลาดแห่งนีค้กึคกั อาหารที่ไม่ควรพลาดชิมคือ

ซาชิมิกบัซูชิ เพราะวตัถดุิบสด ราคาถกูกว่าข้างนอกตลาด จนกลายมาเป็นแหล่งรวมร้านอาหารยอดฮิต คนโตเกียวนิยมมา

ฝากท้องที่นี่ สามารถซือ้ของฝากที่เป็นทะเลแห้งตา่งๆได้ที่น่ีอีกอีกด้วย 
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 น าท่านเดินทางเข้าสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วดัที่ว่ากนัว่า เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ซึ่งเคย

เป็นวดัที่เหล่าโชกนุและซามไูรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต  น าท่านนมสัการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองค า ที่

ประดิษฐานในวิหารหลงัใหญ่ (อยู่หลงัฉากม่านกัน้)  และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกบั “คามินาริมง (ประตฟู้าค ารณ)” ซึง่มีโคม

ไฟสีแดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก” มีความสงูใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทัง้ยงัมี “ถนนนากามิเสะ”ถนนร้านค้า

แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ พวงกญุแจ ตุ๊กตาแมวกวกั ดาบซามไูร ชดุกิโมโน ร่มญ่ีปุ่ น หรือ ขนมอาเก

มนัจ ูขนมขึน้ช่ือของวดัอาซากสุะ 

 
  

เดิน ชมความงามของซากุระริมแม่น า้สุมิดะ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สดุในโลก 

หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเม่ือ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลาย

สถิติความสงูของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มี

ความสงู 553 เมตร 
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กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัทธยาศัย  

  
เมืองซาวาระ (Sawara) เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซึง่เคยเป็นศนูย์กลางการขนส่ง
ข้าวในช่วงสมยัเอโดะ(1603-1867) เน่ืองจากเมืองแห่งนีต้ัง้อยู่ตรงกลางระหว่างคลอง มีช่ือเรียกว่า “เอโดะน้อย Little Edo” 
ได้รับการรักษาและบูรณะที่อยู่อาศยัแบบดัง้เดิม ร้านค้าต่างๆ และคลงัสินค้าจากสมัยเอโดะ  ให้ท่านได้เดินเล่นภายใน 
เมืองซาวาระ ที่มีทัง้ร้านค้าเล็กๆ มากมายให้ท่านได้เก็บภาพสวยๆ ไว้เป็นความประทบัใจ และมี สะพานเช่ือมคลองหลาย
แห่ง  หนึ่งในสะพานที่น่าสนใจที่สดุคือ Ja Ja Bridge ซึ่งจะมีน า้ไหลออกมาจากสะพานทัง้สองด้านคล้ายน า้ตก ใกล้ๆกบั
สะพานจาจา เป็นที่ตัง้ของพิพิธภณัฑ์อิโนะทาดาทากะ (Ino Tadataka Museum) และบ้านพกัอาศยัเดิมของเขา อิโนะทา
ดาทากะ คือผู้ที่บกุเบิกประเทศญ่ีปุ่ น สร้างแผนที่ที่แม่นย าในสมยัโชกนุโทกงุาวะ ภายในพิพิธภณัฑ์จึงจดัแสดงผลงาน และ
เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการท างานของเขา พร้อมค าอธิบายภาษาองักฤษ  
** ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และ ค่าเรือล่องล าคลองโอโนะคาวะ  ไม่ได้รวมในรายการ แต่อย่างใด **  
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น าท่านเดินทางสู่ ห้างอิออนมอลล์ (AEON Shopping Mall) ช้อปปิง้เซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ในเมืองนาริตะ เพียบพร้อมไป

ด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , ร้าน100เยน (100 Yen Shop) ,ร้านขายยาและเคร่ืองส าอางค์ 

Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้านหนังสือ , ร้านรองเท้า ฯลฯ  และยังมี ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ 

Jusco ที่รวมของสด ของแห้ง อีกมากมายให้ท่านได้ซือ้ติดมือก่อนขึน้เคร่ืองกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 
ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัทธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 

ที่พัก  น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก ASIA NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 6 โตเกียว (สนามบนินาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)  (XJ601 09.55 – 15.15) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

07.30 น. สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสูส่นามบินนาริตะ 

08.00 น. ถึง สนามบินนาริตะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
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ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หวัหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

  

09.55 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์  เที่ยวบินที่ XJ 601  

15.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

TOKYO SAKURA LIGHT UP 6วัน 4คืน โดยสายการบนิแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

21 – 26 มี.ค.66 41,900.- 41,900.- 38,900.- 10,900.- 26,900.- 
22 – 27 มี.ค.66 41,900.- 41,900.- 38,900.- 10,900.- 26,900.- 
23 – 28 มี.ค. 66 41,900.- 41,900.- 38,900.- 10,900.- 26,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 8,000 บาท  
ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมกันทัง้คณะ     คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 
 คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี     คา่จ้างมคัคเุทศก์บริการตลอดการเดินทาง 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่รถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน)   คา่เข้าชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พร้อมคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบนิ   

- กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่ จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดที่ น่ัง ต้องด าเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่านัน้  

- ในการเดินทาง ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่าน
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบริษัททวัร์เรียกเก็บเพิ่มเตมิก่อนออกตั๋วโดยสาร  

- การจดัที่นัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างใด  
- ในกรณีที่ลกูค้าต้อง ออกตั๋วโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯล่วงหน้าทกุครัง้  เพื่อตรวจสอบว่า

กรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกตัว๋ไปแล้ว   
1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกตา่งกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพกัคู ่( Twin 
/ Double ) และห้องพกัแบบ 3  ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ อยู่ติดกนั **ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 
เตียง + 1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาห้องพกั แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัห้องพกัแบบ แยก 2 
ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มาก และห้องพกัในตวัเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปลี่ยน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน า้หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบนิ) โดยทัว่ไป 20 กิโลกรัม   
1.6 ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบนิ ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม   

(ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบิน 
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องช าระในสว่นที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 
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มีความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 
- กรณีที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 

ข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายที่สมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านต้องช าระใน
ส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัตเิหตุ คุ้มครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
** ลกูค้าท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามข้อมลู เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้  
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลบัมาใช้วีซา่ ผู้ เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซา่ตามที่ สถานทตู
ก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบใุนรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน า้มัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ซึง่ลกูค้าต้องช าระสว่นตา่งเพิ่ม 
4.  ค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องช าระ ณ วันเดนิทางที่สนามบนิต้นทาง  
ส าหรับสว่นที่เพิ่มเติมแก่หวัหน้าทวัร์ที่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพงึพอใจในบริการ 
5  .ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทาง
ญ่ีปุ่ น 
 
 

เงื่อนไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  
     โดยทกุการจองจะได้รับการยืนยนัสิทธ์ิส ารองที่นัง่ เม่ือมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตให้สิทธ์ิการจองแก่ลกูค้าท่านอื่นที่อยู่ล าดบัถดัไป   
     1.3 เม่ือช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทัง้ส่งรายช่ือส ารองที่
น่ัง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัวา่ ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด วนัที่ใด ไปกบัใครบ้าง, เบอร์
โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน 



 

   
   
   

                                                                                                                                                                                         หนา้ 19 จาก 21 
2303-0701-XJ010                                                                      www.smileytour.com                                                                           Page 19 of 21 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
**การติดต่อประสานงานกบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง บริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง
ศกุร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของ
ทางบริษัท  
** กรุณาศกึษารายการทวัร์ และเงื่อนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สงูสดุในการใช้บริการของท่าน เน่ืองจาก เม่ือท่านช าระเงินครบ
จ านวนหรือมดัจ าบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบไุว้ทัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง  นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย(ผู้ มีช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกบัทางบริษัทอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัท์ไม่วา่กรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงั สือมอบ
อ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดงันี ้
4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินค่าทวัร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงเพื่อการเตรียมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ือง คา่บริการแลนด์ ตา่งประเทศ เป็นต้น” 
4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทวัร์ทัง้หมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงเพื่อการ
เตรียมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ือง คา่บริการแลนด์ ตา่งประเทศ เป็นต้น” 
4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซ่ึงมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่ อการ
เตรียมการจดัน าเทีย่วไปแล้ว เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 
4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่ , สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กับสาย
การบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดที่ช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิก
ด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส าคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญี่ปุ่ น ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน ** 
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4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู้  เดินทางต้องมีขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่น
ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้ เดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา ยินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านตอ่ไป  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
6.เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุ (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
8. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกนัภยัสายการ
บิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ  10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบั
จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อ
ความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้ มี อ านาจของ
บริษัทก ากบัเท่านัน้ 

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถปุระสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัิ
ในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ **  
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จดัเตรียมให้กบัลกูค้า แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาขอ งกองตรวจ
คนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
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3. สิ่งที่ยืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทาง ระหว่างที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่ยงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  
และไม่เข้าข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิ น 1,000 
มิลลิลิตร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ื องบิน
เท่านัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกับอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเ จ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเท่านัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 

 

 


