
 

 
 
 
 
 
 
 

 
บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึ�นเครื�องที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) 

XJ600 BKK (สุวรรณภูมิ) – NRT (นาริตะ) 00.30 – 08.40  

XJ601 NRT (นาริตะ) – BKK (สุวรรณภูมิ) 09.15 – 14.35 
**ขอสงวนสิทธิ: ในการเปลี�ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 

 

✔รหสัทวัร ์ ll   GSNRT20   >>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 



 

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                                      (–/–/–)                                                
21.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั �น � เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X ดโยมเีจ้าหน้าที�ของ

บริษัทฯคอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื�อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคุเทศก์
คอยให้ค ําแนะนํามาตราการการป้องกนั COVID-OP ก่อนออกเดินทาง  

  **กรุณาเผื�อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย R ช ั �วโมง เนื�องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน** 
ข้อควรทราบ : ประเทศญี�ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว์ พชื ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัดุลพนิิจของเจ้าหน้าที�ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมอืง  
 
DAY 2 นาริตะ – วดัอาซากสุะ - ถนนนากามิเซะ -  สวนจิโดริงะฟูจิ - โกเท็มบะ พรีเมี�ยม เอาท์เล ็ท           (–/L/D)               
ZZ.RZ    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น  โดย สายการบิน AIR ASIA X เที�ยวบินที� 

XJ\ZZ  **ขอสงวนสิทธิ: ในการเปลี�ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
08.40  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น 

จากนั�นนําท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ ว ัดอาซาก ุสะ (SENSOJI TEMPLE) วดัที�ได้ชื�อว่าเป็นวดัที�มี
ความศกัดิ 6ส ิทธิ 6 และได้รบัความเคารพนับถือมากที�สุดแห่งหนึ�งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่
กวน  อิมทองคําที�ศักดิ 6สทิธิ 6 ขนาด :.: เซนติเมตร ซึ�งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื�อความเป็นสริิมงคล
ตลอดทั�งปี ประกอบกบัภายในวดัยังเป็นที�ต ั �งของโคมไฟยักษ์ที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลกด้วยความสูง �.: เมตร 
ซึ�งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที�อยู่ด้านหน้าสุดของวดั ที�มชืี�อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่
ตวัวิหารที�ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มชืี�อว่า ถนนนากามิเซะ (NAKAMISE ROAD) ซึ�งเป็นที�ต ั �งของ
ร้านค้า ขายของที�ระลึกพื�นเมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที�ระลึก ฯลฯ 
ให้ทุกท่านได้เลือกซื�อเป็นของฝากของที�ระลึก  

 
เที�ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU 

บุฟเฟต์ปิ� งย่าง มีเนื�อสตัว์ให้เล ือกมากมาย เล ือกทานได้ตามใจชอบ  
นําท่านชม สวนจิโดริงะฟูจิ เป็นสวนที�ต ั �งอยู่ระหว่างทางระบายนํ�า 2 สาย อยู่ใกล้กบัพระราชวงัอิมพเีรียลทาง
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ มชืี�อเสยีงมากเรื�องการชมซากุระเพราะจะเห็นภาพต้นซากุระมากมายของสวนเรียงราย
ไปตามทางนํ�า จึงเป็นอีกหนึ�งจุดชมซากุระสวนที�มีผู้เข้าชมมากที�สุดของโตเกียว สวนจิโดริงะฟูจิอยู่ตรงกลาง
ระหว่างทางระบายนํ�าเก่าแก่ของเมืองโตเกียวนั �นก็คือ CHIDORIGAFUCHI กบั HANZO สร้างขึ�นตั �งแต่ยุคเอ
โดะ โดยจะมีทางเดินเรียบทางระบายนํ�าและต้นซากุระยาวประมาณ 700 เมตร ทําให้เกิดเป็นอุโมงค์ต้นซากุระ 
(โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมนีาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทั �งนี�อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้
ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ) 



 

นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี�ยม เอาท์เล ็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนย์รวมสนิค้าแบรนด์
เนมทั�ง STREET BRAND และ HI-END BRAND ที�ยิ�งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ� งอย่างจุใจ เช่น MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI, ARMANY ,TASAKI, 
LONGINES, HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN, HAKKA KIDS เป็นต้น 

  
ค ํ�า บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อ ั �น 
ที�พกั  FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

จากนั �น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ํ�าแร ่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ�งชาวญี�ปุ่ นมีความเชื�อว่าหากได้
แช่น ํ�าแร ่ออนเซ็น ธรรมชาตินี�แล ้ว  จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปล ั �ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียน
โลหิตดีขึ�น 



 

 
 
DAY 3 ภูเขาไฟฟูจิช ั �น e – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านนํ�าใส โอชิโนะฮคัไค – อูเอโนะ 

- ชินจูก ุ                                                                                                                                            (B/L/–)    
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที�เรารู้จักกันทั �วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ  (MOUNT FUJI) ตั �งอยู่

ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที�มคีวามสูงเหนือจากระดบันํ�าทะเล _,``a เมตร ภูเขาที�มชืี�อเสยีง
และเป็นที� รู้จกัไปทั �วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสญัลักษณ์
หนึ�งของประเทศญี�ปุ่น ทั �งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที�ยวต่างชาติที�มาเยือนประเทศญี�ปุ่ นในตลอดทุก
ฤดูกาล ซึ�งในปี พ.ศ. c::a ที�ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ�นทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางวฒันธรรมอีกด้วย  นําท่านเดินทางขึ�นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ  ช ั �นที� e  (ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ 6ไม่ขึ�น ใน
กรณีที�อากาศไม่เอื�ออํานวย หรือ ทางขึ�นปิด โดยเจ้าหน้าที� ที�ดูแลทางขึ�นจะเป็นผู้พจิารณาและตดัสนิใจเท่านั�น 
กรณีที�ไม่สามารถขึ�นได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ 6ในการชดเชยเงนิคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ชําระ
ค่าใช้จ่ายทั �งหมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขา
และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผสักับอากาศที�บริสุทธิ 6 เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื�อสินค้าของที�ระลึกซึ�งเป็นสัญลักษณ์ รูปภูเขาไฟฟูจิใน
หลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย 

 



 

 บนภูเขาไฟฟูจิชั �น : นี� ยงัเป็นที�ต ั �งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลทัธิชินโต เป็น
ที�สกัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั �งยงัเป็นที�สําหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชื�อว่ารอบของฟูจิซงัชั �น 
: นี� ถูกเรียกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที�มจีมูกแดงยื�นออกมา) โดยมีความเชื�อว่า
ที�นี�ท่านเทนกุปกครองอยู่นั �นเอง และ ยังว่ากนัว่า ศาลเจ้าแห่งนี�มีสมบตัิของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย 
อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที�มีนํ�าหนักกว่า _`: กิโลกรัม ตกอยู่ที�พื�นในสวน ซึ�งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมา
ทดลองยกขวานนี�กันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที�มาว่าทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที�ศกัดิ 6ส ิทธิ 6ที�ผู้คนต่าง
เคารพบูชาและนิยมมาซื�อเครื�องรางของขลงักลับไปเป็นของฝากของที�ระลึก 

 นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ที�จําลองเรื�องราวของภูเขาไฟฟู
จิ และท่านจะได้สมัผสักับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื�องราวต่างๆ ที�เกี�ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที�
เกิดขึ�นในประเทศญี�ปุ่น เทคโนโลย ีวิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภัยธรรมชาติที�ประเทศญี�ปุ่ นไม่สามารถ
หลีกเลี�ยงได้นี� ให้ท่านอิสระเลือกซื�อของที�ระลึกตามอธัยาศยั 

 นําท่านออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านนํ�าใส โอชิโนะฮ ัคไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณ
ทะเลสาบทั�ง : รอบภูเขาไฟฟูจิ ด้วยวิวทิวทศัน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี�ปุ่ นโบราณ มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิสูง
ตระหง่าน และสายนํ�าบริสุทธิ 6ที�เกิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายและไหลลงมารวมกนั 

 
เที�ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญี�ปุ่ น 

นําท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ (UENO PARK) เรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ที�ถ้ามา
แถวๆย่านอุเอะโนะรบัรองว่ามาแล้วไม่ใช่นั �งพกัผ่อนเพลินๆเฉยๆแน่นอน เพราะสวนสาธารณะแห่งนี�ไม่ใช่แค่
เพยีงสวนธรรมดาๆนะคะ แต่ข้างในบอกเลยว่าครบเครื�องมากๆ โดยภายในมทีั �งวดั ศาลเจ้า ทะเลสาบ และ
สวนสตัว์ มตี้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มรื�นจึงเป็นสถานที�ที�ชาวโตเกียวนิยมมาพกัผ่อนกนั ช่วงปกติที�ว่าคน
นิยมมาแล้วบอกเลยว่าจะพคีสุดๆก็ช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปี (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือน
มนีาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทั �งนี�อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้ขึ�นอยู่กับสภาพอากาศ) 



 

 

 นําท่านสู่ ย่านช้อปปิ� งชินจุก ุ (SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ� งสนิค้ามากมายและ 
เครื�องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื�องเล่นเกมส์หรือสนิค้าที�จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 
รองเท้า เสื�อผ้า แบรนด์เนม เสื�อผ้าแฟชั �นสําหรบัวัยรุ่น เครื�องสําอางยี�ห้อดังของญี�ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 
KANEBO , SK II , SHISEDO และอื�นๆ อีกมากมาย 

 
ค ํ�า อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกแก่การช้อปปิ� ง 
ที�พกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
 
DAY i  แม่น ํ�าเมกโุระ - ตลาดปลาซึกิจิ – BOSO NO MURA - อิออน นาริตะ มอลล์                                    (B/–/–)                                           
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเที�ยวชม แม่น ํ�าเมกโุระ เป็นแม่นํ�าสายเล็กๆ ในโตเกียว อยู่ในเขต SHINAGAWA มปีลายทางไหลลงสู่
อ่าวโตเกียว สองฝั �งของแม่นํ�ามตี้นซากุระกว่า 800 ต้น แผ่กิ�งก้านมาชนกนัจนดูเหมอืนอุโมงค์ต้น
ซากุระ  นอกจากนี� ยังมร้ีานค้า ร้านอาหารเล็กๆ แนวปิ�งย่างมาเปิดขายของอร่อยให้ได้เดินชิลชมซากุระไป 
และจะมโีคมไฟสวยๆ ประดบัประดาตกแต่งตลอดระยะทาง 1.7 กิโลเมตร ที�จะส่องสว่างไปจนถึงสามทุ่ม (โดย
ปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมนีาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทั �งนี�อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้ขึ�นอยู่
กบัสภาพอากาศ) 



 

นําท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ เป็น ตลาดปลาและตลาดขายส่งที�ที�ใหญ่ที�สุดในโลก ด้วยปริมาณการค้าขาย
อาหารทะเลสูงถึง c,iii ตนัต่อวัน ตั �งอยู่ในเขตซึกิจิ กรุงโตเกียว ประเทศญี�ปุ่ น แม้ตลาดปลาซึกิจิจะเป็นตลาด
ขายส่งอาหารที�สําคญัที�สุดของบรรดาร้านอาหารต่างๆในกรุงโตเกียว แต่ก็ถือเป็นแหล่งท่องเที�ยวขึ�นชื�อเป็น
อย่างมากสําหรับนักท่องเที�ยว ทั �งการเปิดให้เข้าชมการประมูลปลาทูน่าตอนเช้าตรู่แบบจํากดัผู้เข้าชม รวมไป
ถึงมร้ีานรวงมากมายที�รอให้นักท่องเที�ยวได้มาลิ�มลองอาหารทะเลสดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมาย
ที�สามารถซื�อไปเป็นของฝากได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง    อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกแก่การท่องเที�ยว 
นําท่านสู่ BOSO NO MURA เป็นพพิธิภณัฑ์กลางแจ้งที�มจีุดมุ่งหมายเพื�อให้ผู้เยี�ยมชมได้สมัผสักบัวิถีชีวิตและ
งานฝีมอืแบบดั�งเดิมของภูมภิาค BOSO ซึ�งเป็นชื�อเก่าของพื�นที�ที�มคีวามสอดคล้องกนัคร่าวๆ ถึงจงัหวดั
ชิบะ ใน ปัจจุบนั หมู่บ้านท้องถิ�นทั �วไปในสมยัเอโดะ (1603-1868) สมบูรณ์แบบด้วยบ้านพ่อค้า โรงปฏิบตัิงาน 
และฟาร์มที�เวิร์กช็อปงานฝีมอืต่างๆ ในหมู่บ้าน ผู้เข้าชมสามารถมสี่วนร่วมในการผลิตกระดาษแบบดั�งเดิม การ



 

ตีเหล็ก และพธิีชงชา หรือลองสวมชุดเกราะแบบญี�ปุ่น กิจกรรมเชิงปฏิบตัิที�นําเสนอขึ�นอยู่กบัฤดูกาลและรวมถึง
การเก็บเกี�ยวพชืผลและการทําหตัถกรรมจากไม้ไผ่ มกีารจดัเทศกาลสี�เทศกาลในแต่ละปี หนึ�งครั �งในแต่ละ
ฤดูกาล 

 
นําท่ านเดินทางสู่  อิ อ อน  น า ริ ต ะ  มอล ล์  (AEON NARITA MALL) เป็ นห้างสรรพสินค้าที� นิยมในหมู่
นักท่องเที�ยวชาวต่างชาติ เนื�องจากตั �งอยู่ใกล้กบัสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที�ทนัสมัย
สไตล์ญี�ปุ่ น มร้ีานค้าที�หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจําหน่ายสนิค้าแฟชั �น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายใน
บ้าน นอกจากนี�ยังมร้ีานเสื�อผ้าแฟชั �นมากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM 
GAMES ARCADE และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ�งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสําหรับ
นักท่องเที�ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มใีห้เลือกมากมายจําหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และ
ศูนย์อาหาร ถดัไปจากห้างสรรพสนิค้ายงัมโีรงภาพยนตร์ HUMAX CINEMA เปิดให้บริการ 

คํ�า อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกแก่การช้อปปิ� ง 
ที�พกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
 
DAY e    นาริตะ  - สุวรรณภูมิ (กร ุงเทพฯ)                                                                                                        (B/-/-)                                                            
เช้า      บริการอาหาร เซตเบนโตะ 

ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น 
09.15   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  กร ุงเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที�ยวบินที� 

XJ601 **ขอสงวนสิทธิ: ในการเปลี�ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
14.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กร ุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผ ู้ใหญ่ ห้องละ 

j-R ทา่น อตัราท่านละ 
1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ 

(อายุไม่เกิน Oj ปี)ทา่นละ 
พกัเดี�ยว 

เพิ�มอตัรา ท่านละ 

O\-jZ มีนาคม je\\ 39,999 39,999 6,500 
19-23 มีนาคม je\\ 39,999 39,999 6,500 
22-26 มีนาคม je\\ 39,999 39,999 6,500 
26-30 มีนาคม je\\ 39,999 39,999 6,500 
27-31 มีนาคม je\\ 39,999 39,999 6,500 
28 มี.ค.-ZO เม.ย. \\ 39,999 39,999 6,500 

29 มี.ค.-Zj เม.ย. \\ 39,999 39,999 6,500 
30 มี.ค.-ZR เม.ย. \\ 39,999 39,999 6,500 
31 มี.ค.-Zi เม.ย. \\ 39,999 39,999 6,500 
ZO-Ze เมษายน je\\ 39,999 39,999 6,500 
Zj-Z\ เมษายน je\\ 39,999 39,999 6,500 
ZR-Zm เมษายน je\\ 41,999 41,999 6,500 
Zi-Zn เมษายน je\\ 41,999 41,999 6,500 
Ze-ZP เมษายน je\\ 41,999 41,999 6,500 

ในกรณีที� JOIN LAND (ไม่ใช้ต ั oวเครื�องบิน) ราคาท่านละ 19,500 บาท 
** ไม ่ม ีราคาเด็ก ส ําหรบัเด็กอายุไม ่ถึง j ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ OZ,ZZZ บาท (ไม ่ม ีที�น ั �งบนเครื�องบิน)** 

**หากต้องการทํากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที�ได ้** 

ข้อสําคญั  

- อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง s ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง c ปี ณ วนัเดินทางกลับ (INFANT) ทั �งนี�ท่าน
สามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ 6ในการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ�ากว่า ci คน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ 6ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี�ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า m วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพัก  R ท่าน /ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่าน ั �น  การเสริมเตียงจะขึ�นอยู่กับนโยบายของ
โรงแรมนั�นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณีที�ห้อง TRP 



 

เต็ม ทางบริษัทอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพักสําหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและสําหร ับ 2 ท่าน O ห้อง โดยท่าน
จะต้องชําระค่าห้องพกัเดี�ยว 

- อตัรานี� เฉพาะนักท่องเที�ยวที�ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน ั �น  กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ: เร ียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ�มจากราคาท ัวร ์ ท่านละ OZZ USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,jZZ บาท)  

- เนื�องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน  หรือช่วงเทศกาลต่างๆ  และตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น 
รถบสันํา เที�ยวสามารถให้บริการวนัละ OZ ช ั �วโมง โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

สําคญั!! :  กรณีผ ู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ท ั �งจากที�ด ้านหน้า
เคาน์ เตอร์เช็คอิน  หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ: ไม่ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�จะ
เกิดขึ�นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร ์ที�ท ่านชําระเร ียบร้อยแล้วไม่ว ่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 
 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที�สถานะผ ู้เดินทางเป็น เด็กนัก เร ียน นักศึกษา ครู  ธ ุรกิจขายตรง
เค รื�องสําอาง หมอ พยาบาล  ชาวต่างชาติ  หรือค ณ ะที�ต ้องก ารให้เพิ� มสถานที�ขอดูงาน  ก รุณ าติ ดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าที�เพื�อทําราคาให้ใหม่ทุกคร ั �ง  

 

 

อตัราค ่าบริการนี�รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื�องบิน (ตั tว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั �นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษี นํ� ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิ 6
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ�นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนักไม่เกิน ci ก.ก. (s ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื�องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน ` ก.ก.  
- รถรบัส่งนําเที�ยวตามรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานที�ตามที�ระบุในโปรแกรมท่องเที�ยว 
- หวัหน้าทวัร์นําเที�ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั c-_ ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั _ ท่านจะเป็นเตียงเสริม s 

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทําให้โรงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธิ 6ในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที�ไม่รู้จกักนั
มาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง s ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ  



 

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงินท่านละ :ii,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต
วงเงนิท่านละ s,000,000 บาท  ตามเงื�อนไขของบริษัทประกนัภยั  

 

อตัราค ่าบริการนี�  ไม่รวม 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพกั(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรบัท่านที�ทานเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารสําหรบัมุสลิม 
- ค่าวีซ่าสําหรบัพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้าม)ี โดยผู้เดินทางต้องทําการยื�นเองเท่านั�น 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าทําหนังสอืเดินทาง วคัซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มีนํ�าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั�นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสาย

การบิน และ รุ่นของเครื�องบินแต่ละไฟล์ทที�ใช้บิน ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงได้อยู่ที�สายการบินเป็นผู้กําหนด 
- ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มเติม 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย _% 
- อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง s ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง c ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทั �งนี�ท่าน
สามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ 6ใน
การเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- ประกนัการเดินทางที�ครอบคลุมประกนัสุขภาพที�มีวงเงินรกัษาโควิด-OP  
- กรณีที�ไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ที�มผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อน

เดินทางไม่เกิน `c ชั �วโมง และเป็นแบบฟอร์มที�ทางญี�ปุ่นกําหนดเท่านั�น ท่านต้องยื�นผลให้กบัทางบริษัท กรณี
เป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื�อทําการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บ
เครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบันโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่าน ั �น             แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื�อนไขการจอง 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย _i วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครั �งที� s ท่านละ 15,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง c วนั ตัวอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในวนัถัดไป ก่อนเวลา sa.ii 
น. เท่านั�น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั �นหมายถึงว่า กรณีที�มีคิวรอ 
(WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ 6ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื�องจากทุกพีเรียด เรามีที�นั �งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 
ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ: เร ียกเก็บค่าบริการ เต็มจาํนวน เท่าน ั �น  



 

**กรุณาส่งสําเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลที�จ ํา เป็นต้องใช้ในการยื�น เอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 
ทนัทีหล ังจากการชําระเงิน  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า \ 
เดือน ณ วนักลบั และเหลือหน้าว่างสําหรบัติดวีซ่าไม่ตํ�ากว่า j หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท** 

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลืออย่างน้อย ci วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที�ที�บริษัท
กําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ 6ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ 6ไม่สามารถคืนเงนิมดัจําให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ�งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง s: วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ 6ในการ
เรียกเก็บค่าทวัร์เต็มจํานวน 100% 

 

เงื�อนไขการยกเลิก และ เปล ี�ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต่ _i วันขึ�นไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที� เกิดขึ�นจริง *ในกรณีที�ว ันเดิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน �i วนั*  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง s:-cy วนั คืนเงนิ :i%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําตั tวเครื�องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื�นๆ  
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า s:วนั ขอสงวนสทิธิ 6ไม่คืนเงนิค่าทวัร์ที�ชําระแล้วทั �งหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ

การยกเลิกเที�ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื�อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย ci วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที�ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทางบริษัทขอสงวน
สทิธิ 6ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริงทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรียดวนัที�เดินทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นสําคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื�อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ 6ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที�เกิดขึ�นจริงสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั�งสิ�น 

 

หมายเหตุ  
- กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั tวภายในประเทศ เช่น ตั tวเครื�องบิน , ตั tวรถทัวร์ , ตั tวรถไฟ) กรุณา

ติดต่อสอบถามเพื�อยนืยนักับเจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที�สายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั�น สิ�งสําคญั ท่าน
จําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื�อเช็คอินก่อนเครื�องบิน อย่างน้อย _ ชั �วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสยีหายใดๆ
บริษัทขอสงวนสทิธิ 6ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใดๆทั�งสิ�น   

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั tว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ 6ในการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื�อใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 



 

- หลงัจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย _ หรือ : วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรับบตัรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ตั tวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั�น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที�ไม่รู้จักกนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้อง
ชําระค่าห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า a เดือน ณ วนักลบั  
- กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที�ยวบิน การล่าช้าของสาย

การบิน ภยัธรรมชาติ การเมอืง จราจล ประท้วง คําสั �งของเจ้าหน้าที�รฐั และอื�นๆ ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัท  

- เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ 6 ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ทั �งสิ�นแทน บริษัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอีํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั�นกรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง 
(เลื�อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ 6ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที�เกิดขึ�นจริงสําหรบัการ
ดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ 6 ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวน
สทิธิ 6ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ�งของไว้ที�โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามที�ท่านต้องการ  

- ขอสงวนสทิธิ 6การเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง  
- เนื�องจากการเดินทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสทิธิ 6 ไม่สามารถขอรบัเงนิคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการได้รับ
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ 6ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมดแล้ว 

- หากมสีถานที� ร้านค้าที�ไมส่ามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี�ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณี
ที�จําเป็นจะต้องมค่ีาใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**เม ื�อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


