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TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง มีนาคม - เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 29,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว (สนามบินนารติะ ) (XJ600/ 23.45-08.00+1) 

วนัท่ี 2. โตเกียว (สนามบินนารติะ)-วดันารติะ-วดัอาซากสุะ- โตเกียว สกายทร ี - โอชิโนะฮคัไก –แชอ่อนเซ็น- บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

วนัท่ี 3  ภเูขาไฟฟจิู-โกเทมบะ พรเีมียม  เอาทเ์ลต -พิธีชงชาญ่ีปุ่ น - โตเกียว-ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ

วนัท่ี 4. ชมซากรุะ สวนอเุอโนะ-โอไดบะ– ไดเวอรซ์ิตี-้ อควาซติี-้พระใหญ่ อชิุค ุไดบทุส ึ– อิออน มอลล ์

วนัท่ี 5. โตเกียว (สนามบินนารติะ) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ601/ 09.15 – 14.05 น.) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - โตเกียว (สนามบนินาริตะ ) 
(XJ600/ 23.45 - 08.00+1) 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ ์( XJ) พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที่ยวบนิที่ XJ600   
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียว 
สกายทรี - โอชโินะฮัคไก - แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต ์ขาปูยักษ ์

08.00 น. เดินทางถึง  สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้   [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple)  มีประวตัิศาสตรอ์นัเก่าแก่ มีอายยุาวนานมากกวา่ 1,000 ปี (สมยัเฮอนั 

ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึง่เป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตที่ไดส้รา้งขึน้อทุิศแดศ่าสนาพทุธใหก้บัเทพเจา้ฟดูเูมียวโอะ วดันีถื้อ
ไดว้า่เป็นวดัท่ีศกัดิส์ิทธ์ิมากทางดา้นการขอพรเรื่องความปลอดภยั แคลว้คลาดจากภยัอนัตรายและอบุตัิเหตตุา่งๆ รวมทัง้เรื่อง
ความรกั หนา้ที่การงาน  
(ช่วงปลายมีนาต้นเมษาท่านจะได้ชมซากุระสวยๆภายในบริเวณวัดได้อีกด้วย ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ)  

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วดัเซนโซจิ วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่านยงั
จะไดเ้ก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลอืก
ซือ้เครื่องรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปป้ิงที่มี ช่ือเสียงของวดั มีรา้นขายของที่
ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ แมก้ระทั่งองค์
จกัรพรรดิอ์งคปั์จจบุนัยงัเคยเสด็จอีกดว้ย  
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 เดินสู่ริมแม่น า้สมุิดะ อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สงูที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี 

(Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุง้ ใน
มณฑลกวา่งโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสงู 553 เมตร 

 
 โอชิโนะฮัคไก (Oshino Hakkai) ซึง่เป็นจดุชมวิวภเูขาไฟฟจิูไดส้วยงามที่สดุอีกจดุหนึง่ ซึง่ไดร้บัความนิยมจากนกัทอ่งเที่ยวชาว

ญ่ีปุ่ นเป็นอย่างมาก และท่ีน่ียงัมีบอ่น า้ศกัดิ์สิทธ์ิอนัแสนบริสทุธ์ิซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภเูขาไฟฟูจิลงสู่
พืน้เบือ้งลา่งผดุขึน้เป็นตาน า้และบ่อน า้ขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใชเ้วลายาวนานถึง 3 -4 ปี ซึ่งชาวบา้นเช่ือกนัว่าถา้น าน า้ใน
บ่อนีม้าดื่มนอกจากจะไดค้วามสดช่ืนจากการลิม้รสน า้อนับริสทุธ์ิ ยงัจะท าใหส้ขุภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกดว้ย ท่ีน่ีท่าน
สามารถซือ้ของที่ระลกึจากรา้นคา้ที่ตัง้อยูภ่ายในบรเิวณนีอ้ยา่งส าราญใจ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ท่านจะได้อิ่มอร่อยกับมือ้พิเศษที่มีขาปูยกัษใ์หท้่านได้ลิม้ลองรสชาติขาปูพร้อมน ้าจิม้รสเดด็ 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 
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วันที ่3 
ภเูขาไฟฟูจ ิ- โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเ์ลต - พธีิชงชาญ่ีปุ่น - โตเกียว -  
ช้อปป้ิงชนิจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ภเูขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความงาม

กนัแบบใกลชิ้ดยงับรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจิู (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟท่ี สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลกึกบัภเูขาไฟท่ีได้
ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรม
ทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟูจิและเลอืกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟูจิได ้
และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 

 
 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลต (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ลตที่

กระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกบัสินคา้หลากหลายแบรนดด์งั ทัง้ในประเทศ และ ต่างประเทศ 
เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน

มากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การจบัถว้ยชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงาม
เป็นอยา่งมาก และทา่นยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัทา่นเองอกีดว้ย ซึง่ก่อนกลบัใหท้า่นอิสระเลอืกซือ้ของที่ฝากของที่ระลกึ
ตามอธัยาศยั 
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เมืองโตเกียว (Tokyo) น าท่านช้อปป้ิงที่ ยา่นชินจูกุ (Shinjuku) แหลง่บนัเทงิและแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
หลวงโตเกียว เป็นศนูยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจกูทุีเ่ป็นเหมือนศนูยก์ลางของของ
ยา่นนี ้ซึง่เป็นหนึง่ในสถานีท่ีคกึคกัที่สดุในญ่ีปุ่ น ในแตล่ะวนัมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนท่ีใชบ้รกิารสถานีแหง่นี ้ทางด้าน
ตะวนัตกยา่นนีท้ีเ่ต็มไปดว้ยตกึระฟา้หลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่นทางดา้นตะวนัออกนัน้คือ คาบกิูโจ (Kabuki-jo) 
เป็นยา่นท่ีเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟา้ขนาดใหญ่อยา่ง Big Camera และยา่นบนัเทิงยามราตรทีี่มี
รา้นอาหารเยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอิซากายะ (Izakaya) 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก APA Hotel Tokyo Bay Makuhari หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 
ชมซากุระ สวนอุเอโนะ -  โอไดบะ - ไดเวอรซ์ิตี ้- อควาซิตี ้- พระใหญ่ อุชิคุ ได
บุทสึ - ออิอน มอลล ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทัง้วดั ศาลเจา้ ทะเลสาบ และสวนสตัว ์มีตน้ไม้

มากมาย ใหบ้รรยากาศรม่รืน่จึงเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพกัผ่อนกนั และในฤดใูบไมผ้ลิของทกุๆปีสวนอเุอโนะจะไดร้บั
ความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดินภายในสวน มี
จ านวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ท าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืที่เรยีกกนัวา่ งานฮานามิ  
(โดยปกติซากรุะจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) 

 
  

โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศนูยก์ลางความบนัเทงิ ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แตปี่ ค.ศ. 
1850 เกาะนีเ้ป็นท่ีแสดงใหเ้ห็นถงึ วิสยัทศัน ์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสรา้ง สิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา 
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ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนดิที่ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ ซึง่ภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้
ทา่นถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn  ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรบัคอ
กนัดัม้ อยา่งกนัดัม้คาเฟ่ และใหมล่า่สดุ เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ที่ผา่นมากบัห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโดราเอ
มอน หรอื Doraemon Future Department ขึน้ช่ือวา่เป็น รา้นคา้ของโดราเอมอนแหง่แรกของโลก ภายในจงึ
ประกอบดว้ยโซนรา้นคา้ท่ีจ าหนา่ยสนิคา้ลขิสทิธ์ิทัง้หมดของโดราเอมอนและเพ่ือนๆ รวมถึงมีสนิคา้หายากท่ีมวีางจ าหนา่ย
เฉพาะที่นี่เทา่นัน้ เรยีกไดว้า่มีสนิคา้ใหแ้ฟนๆ ไดเ้ลอืกซือ้กนัอยา่งจใุจเลยทีเดียว  วา่กนัวา่ น่ีคือสถานท่ีที่เหลา่สาวก “โดราเอ
ม่อน” ควรมาเยือนสกัครัง้ในชีวติ เพราะจะไดส้มัผสักบัประสบการณส์ดุพิเศษ ราวกบัยกออกมาจากการต์นู ไมว่า่จะเป็นโซน 
“Secret Gadgets Lab” ที่จ าลองบรรยากาศภายในใหผู้ม้าเยือนรูส้กึราวกบัวา่ก าลงัไดส้มัผสักบัของวิเศษที่ออกมาจากกระเป๋า
ของโดราเอมอ่นอยา่งที่ปรากฎอยูใ่นเรือ่ง รวมถึงโซน “Customization” ที่ใหแ้ฟนๆ ของโดราเอมอ่นได ้สรา้งของวเิศษ ที่จะมี
เพียงหนึง่เดยีวเป็นของตวัเองอีกดว้ย 
และห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ หา้งดงัของยา่นนีท้ี่ไมค่วรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ตา่งๆ รา้นอาหาร รา้น
กาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถงึ 13 โรงดว้ยกนั จุดเดน่ของทีน่ี่อยูท่ี่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพารค์ รวบรวมราเมง็ชนิดตา่งๆ
จากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่น่ี ส  าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
 พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพทุธรูปท่ีสงูที่สดุในโลก ถกูบนัทึกไวโ้ดยหนงัสือบนัทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค 

(Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 มีความสงู 120 เมตร ยืนอยุ่บนกลีบดอกบวับาน น า้หนกัถึง 4,000 ตนั 
โดยขา้งใน เป็นหอ้งจัดแสดงถึงความโลภโกรธหลง ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และยังมีห้องเก็บพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพทุธเจา้ หอ้งจ าลองดินแดนสขุาวดีมีพระพทุธรุปทองค าองคเ์ล็กๆประดิษฐานอยูถ่ึง 3400 องค ์และเป็นท่ีเก็บพระไตรปิฏก
ภาษาบาลอีีกดว้ย ท่ีส  าคญัตรงหนา้อกพระพทุธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวไดอ้ย่างสวยงาม และยงัสามารถมองเห็นภเูขา
ไฟฟูจิและโตเกียวสกายทร ีไดอ้ีกดว้ย (ราคาไม่รวมค่าเขา้พระพทุธรูปดา้นใน)  นอกจากจะได้ไหว้พระแล้ว ช่วงปลายมีนา
ต้นเมษา ที่น่ีก็สามารถชมซากุระได้อยา่งจุใจอีกด้วย (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) 
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 อิออน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที่มีสาขาอยูท่ั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกวา่ 150 รา้น เช่น 

MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครือ่งกีฬา และซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้่าน
ไดเ้ก็บจดัการลสิตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ยา่งครบครนัเต็มที่ 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  APA Hotel Tokyo Bay Makuhari หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันที ่5 
โตเกียว (สนามบนินาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
(XJ601 09.15 -14.05) 

เช้า  น าท่านเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินนาริตะ 
 ถึง สนามบินนารติะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.15 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ601 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

ราคาแนะน าเพยีง : TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วัน 3 คนื โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที ่26-30 ม.ีค. 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 24,900.- 
วันที ่27-31 ม.ีค. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 21,900.- 

วันที ่28 ม.ีค.- 01 เม.ย.63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 24,900.- 
วันที ่29 ม.ีค.- 02 เม.ย.63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 24,900.- 
วันที ่10-14 เม.ย. 63  

วันสงกรานต ์
37,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 25,900.- 

วันที ่11-15 เม.ย. 63  
วันสงกรานต ์

37,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 25,900.- 
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ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 25 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

วันที ่12-16 เม.ย. 63  
วันสงกรานต ์

37,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 25,900.- 

วันที ่13-17 เม.ย. 63  
วันสงกรานต ์

37,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 25,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเ์อเซีย เอ็กซ ์20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 



 

  11 TOKYO ซากรุะ ฮาเฮ  5วนั 3 คนื โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์                                        [GQ2NRT -XJ007] 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


