
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JXJ38 PERFECT SAKURA TOKYO FUJI  
ODAWARA KAMAKURA ทวัรญ์ีปุ่น่ 5วนั3คนื 
ทีพั่ก ฟูจอิอนเซน็ 1 คืน • โตเกยีว 2 คืน • พิเศษ เมนูขาปู ยอดนิยมของญี่ปุน่!!  

 

 เทศกาลชมดอกซากุระบานสะพร่ัง Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival 2023 
เดินเลน่สวนอุเอโนะ ขอพรพระใหญ่ คามาคุระไดบูตสึ ชมปราสาทโอดาวาระ ไหว้พระวัดอาซากุสะ  

ช้อปป้ิงแบบจุใจ ยา่นชนิจกูุ ตลาดอเมโยโกะ  Optional สวนสนกุโตเกยีวดิสนีย์แลนด ์
 

เดินทางโดยสายการบนิ AirAsia X (XJ)   
น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  

 
 
 



 

 

 

 

"ดอกซากุระ” ญีปุ่่นจะออกดอกประมาณปลายเดอืนมนีาคม ถึง ต้นเดอืนเมษายน  
ทั้งนี้ขึน้อยูก่ลับสภาพอากาศ ดอกอาจจะยังออกน้อยหรือร่วงก่อนก าหนด  

 
◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:  XJ600    BKK-NRT    23.50-08.00 
RETURN:          XJ601      NRT-BKK    09.15-13.25 
 
 
 

20.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า 

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  XJ600 BKK-NRT 23.50-08.00     

2 
ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ – พระใหญ่ไดบุตซึ  - ปราสาท
โอดาวาระ - พักฟูจอิอนเซ็น    

Fuji Garden Hotel Onsen 3* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ทีส่ถานีที่ 5 – เทศกาลชมดอกซากุระ Fuji 
Kawaguchiko Cherry Blossom Festival 2023 - ศึกษาพิธี
ชงชาแบบญีปุ่่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido – วัด
อาซากุสะ  - ถนนนาคามิเซ - โตเกยีว - ย่านชนิจกู ุ

   Sunshine City Prince Hotel 
3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน    Sunshine City Prince Hotel 
3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
XJ601 NRT-BKK 09.15-13.25 

SET 
BOX 

   

วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเดก็ 
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดนิทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

16-20 มีนาคม 66 34,888 

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2 ปี 

6,000 บาท) 
8,500 

31  

22-26 มนีาคม 66 37,888 31  

29 มีนาคม – 02 เมษายน 66 39,888 31  

05-09 เมษายน 66 39,888 31  

06-10 เมษายน 66 39,888 31  

12-16 เมษายน 66 44,888 31  

13-17 เมษายน 66 44,888 31  

วันที่หนึ่ง          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  



 

 

23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่  XJ600  
 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย) 
 
 

 
08.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ พา
ทุ ก ท่ า น ไ ป ชมค ว าม ยิ่ ง ใ หญ่ ข อ ง  พ ร ะ ใ หญ่ ไ ดบุ ต
ซึ  (Kamakura Daibutsu หรือ The Great Buddha) เป็น
พระพุทธรูปที่ส าคัญทีสุ่ดในเมอืงคามาคุระ ตั้งอยู่ในวัดโคโตะ
กุอิน (Kotokuin Temple) พระพุทธรูปไดบุตซึมีความสงูถงึ 
13.35 เมตร น ้าหนัก 121 ตัน เป็นพระพุทธรูปทีใ่หญ่เปน็อนัดบั
สองในญี่ปุ่น รองจากหลวงพ่อโต แห่งวัดโทไดจิ เมืองนารา 
พระใหญ่ไดบุตซึจึงได้ตั้งอยู่กลางแจ้ง พระใหญ่ไดบุตซึ
สร้างจากโลหะส าริด และทองแดง โดยช่างฝีมือดี ที่เห็นองค์
พระเป็นสีเขียวเป็นเพราะว่าเกิดปฏิกริยาทางเคมี เกิด
ออกไซด์ของโลหะที่สะสมมาเป็นเวลานานจนองค์พระเป็นสี
เขียว หรือจะเรียกว่าเป็นสนิมก็ได้ โดยพระใหญ่ไดบุตซึ ตั้งอยู่ที่วัดโคโตะกุอิน (Kotokuin Temple) ไม่เพียงแต่เป็นวัดที่
ส าคัญกับคนญี่ปุ่นเท่านั้น เพราะยังมีความส าคัญกับคนไทยด้วย ภายในวัดมีต้นสนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล ที่  
10 ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็จเยือนวัดโคโตะกุอิน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2530  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
 จากนั้นพาทุกท่านถ่ายภาพด้านหน้า ปราสาทโอดาวาระ (Odawara Castle) ตัวปราสาทโอดาวาระหรือเรียกเป็น

ภาษาญี่ปุ่นว่าเท็นชุคะคุ (Tenshukaku) ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนสาธารณะอันกว้างใหญ่ มีพรรณไม้ทั้งต้นไม้และดอกไม้
สวยงามมากมาย อย่างในฤดูใบไม้ผลิที่นี่ก็คือจุดชมซากุระที่สวยที่สุดในเมืองโอดาวาระ เนื่องจากสามารถเห็นปราสาท
เป็นฉากหลังได้อีกด้วย จุดที่ต้องไปชมคือป้อมปราสาท ซ่ึงปรับปรุงใหม่ในปี 2016 บริเวณรอบปราสาทก็ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นสวนปราสาทโอดาวาระ (Odawara Castle Park) ถือเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมือง (ค่าทัวร์ไม่
รวมค่าเข้าปราสาทโอดาวาระ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) พิเศษบุฟเฟต่์ขาปู!! ชนิดของขาปูขึ้นอยู่กับการน าเข้าของทางโรงแรม 

วันที่สอง           ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – พระใหญ่ไดบุตซึ  - ปราสาทโอดาวาระ - พักฟูจิออนเซ็น            อาหาร เที่ยง, เย็น 
                 
                        



 

 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผสัวัฒนธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ที่พัก: Fuji Garden Hotel Onsen 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3) 

น าท่าน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและ
กลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับ
ความสูงที่ 2,500 (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ข้ึนในกรณี
อากาศไม่ เอื้ออ านวยหรือทางขึ้นปิดโดย
เปลี่ยนเที่ยวที่ สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) 
เป็นจุดชมวิว ภู เขา ไฟฟูจิที่ ตั้ งอยู่ ริม ฝ่ัง
ทะเลสาบคาวากุจิโกะฝ่ังเหนือ เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซ่ึงมาพักผ่อนตาก
อากาศ ชมวิว ด่ืมด ่ากับความงามของทิวทัศน์ 
ในวันที่อากาศแจ่มใส สวนแห่งนี้จะเป็นจุดชม
วิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้ง
ลูกที่สวยงามมาก) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้  พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนและขนม
อร่อยมากมายตามอัธยาศัย พาทกุทา่นพบกบัจดุไฮไลทข์องการชมซากรุะพร้อมววิฟูจแิละทะเลสาบคาวากจุิโกะ พบกับ
งานเทศกาลชมดอกซากุระ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival 2023 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญีปุ่น่
ทะเลสาบคาวากุจิโกะเป็นที่นิยมเป็นพิเศษในช่วงฤดูซากุระบาน มีต้นซากุระประมาณ 300 ต้นปลูกเป็นแนวยาวประมาณ 
1 กม. ตามแนวชายฝ่ังทางเหนือของทะเลสาบ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามและเดินเล่นไปตามทางเดินข้าง
ทะเลสาบ เทศกาลนี้ประกอบด้วยแผงขายของที่มีอาหารท้องถิ่น เคร่ืองดื่ม และงานฝีมือต่างๆ อิสระให้ทุกทา่นเก็บภาพ
ตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียม
ญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอมอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม และที่ส าคัญเป็นการเรียน
ชงชาที่ วิวดีมากๆ มองเห็นภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ  เพราะสถานที่เรียนตั้งอยู่บน ร้านของฝาก 

วันที่สาม         ขึ้นภูเขาไฟฟูจ ิที่สถานีที่ 5 – เทศกาลชมดอกซากุระ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival 2023 –  
 ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – วัดอาซากุสะ  - ถนนนาคามิเซ –  
 โตเกียว - ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ                  อาหาร เช้า, เที่ยง                



 

 

Kawaguchiko Shikido Duty Free  โดยชั้นล่างของที่นี่เป็นร้านขายข อง เช่น วิตามินบ ารุงต่างๆ สรรพคุณหลาย
ชนิด และสินค้าชื่อดังของญี่ปุ่น โฟมล้างหน้าถา่นหินภูเขาไฟ และ KAREN Special Set เซตโปรโมชั่นสุดคุ้ม ที่รวบรวม
สินค้าตัวเด็ดเอาไว้ คลีนเซอร์ ครีมบ ารุงผิวหน้า โลช่ันน ้านม และ ครีมกันแดด และมีสินค้าอืน่ๆเช่น ลูกบอลลกูบอลซักผ้า 
แผ่นแปะแก้ปวด หรือแผ่นดูดกลิ่น สามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได้  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  
 พาทุกท่าเที่ยวชม วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่เป็นทอง

สัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินา
ริมง (ประตูฟา้ค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชม
และเช่าเคร่ืองรางอันศักด์ิสิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรือท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงที่มี
ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ 
ของที่ระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, 
กระเป๋า หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัวิวของหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) 
แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวไดซ่ึ้งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางกลับสู่ โตเกียว เมืองหลวง อิสระช้อปป้ิง ย่าน
ชินจูกุ แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวง
โตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่น
นิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์   และเป็นย่านความ
เจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่าน
เลือกชมและซ้ือสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟา้, 
กล้ อ งถ่ า ย รูป , นา ฬิก า , เ สื้ อ ผ้ า ,รอง เท้ า  แล ะ
เคร่ืองส าอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  KOSE , 
SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น  ๆ อีกมากมาย 
หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินค้าทุกอย่าง
ภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้าน
ดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถกูสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

เย็น       อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Sunshine City Prince Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 



 

 

 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที่5)   
 Optional tour! โตเกียวดิสนีย์แลนด์  ตั้งอยู่ใน

จังหวัดชิบะ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดิสนีย์
แลนด์ แห่ งแรกที่ แคลิฟอ ร์ เนี ยกั บ  Magic 
Kingdom ที่ฟลอริดา ที่นี่คือสวนสนุกระดับโลก
มีเวทมนตร์ในแบบฉบับเฉพาะตัว โตเกียวดิสนีย์
แลนด์ แบ่งออกเป็น 7 โซน ที่มีความสนุกรอทุก
คนอยู่แบบไม่ซ ้ากันเลย โดยโตเกียวดิสนีย์แลนด์
นั้นถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูน
วอลท์ดิสนีย์ เปิดให้บริการในปี 1983 ซ่ึงเป็นสวน
สนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม ได้แก่  
World Bazaar ต้ังอยู่ประตูทางเข้าหลักที่ไปยังพาร์ค เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า และร้านอาหาร พ้ืนที่
แห่งนี้ออกแบบคล้ายยุคศตวรรษที่ 20 คล้ายของอเมริกา Tomorrow land ออกแบบเป็นพ้ืนที่นอกโลก และเทคโนโลยี
ต่างๆจากโลกอนาคต มีจุดที่น่าสนใจได้แก่ Space Mountain, Star Tours และ Buzz Lightyear’s AstroBlasters.  
Toon town เป็นย่านชานเมืองที่อยู่อาศัยของชาวตัวละครดิสนีย์ คุณจะได้เข้าส ารวจบ้านของมิกกี้เม้าส์ ลงเล่นบนเรือ
เป็ดโดนัลดั๊ก บ้านต้นไม้ของชิปและเดลล์ และมีเคร่ืองเลน่รถไฟเหาะขนาดเลก็เหมาะส าหรับเดก็เล็ก Fantasy land สร้าง
เป็นสไตล์ภาพยนตร์การ์ตูนดิสนยี์แบบคลาสสิค เป็นที่ตั้งของปราสาทของซินเดอเรลลา่ และยังมีตัวละครเทพนยิายอืน่ๆ 
เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์ เมืองเล็กๆของวินนี่เดอะพูห์ เป็นต้น Critter Country เป็นบ้านของกระต่าย, สุนัขจ้ิงจอก, หมี 
และตัวละครอื่นๆจากภาพยนตร์ดิสนีย์เร่ือง “Song of the South” และยังมีเคร่ืองเล่นล่องเรือแคนนูบนแม่น ้าอเมริกา
อีกด้วย Western land สร้างจ าลองเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกตามแนวแม่น า้อเมริกา เป็นที่ต้ังของเคร่ืองเล่นรถไฟ
เหาะBig Thunder Mountain และมีเกาะ Tom Sawyer ต้ังอยู่กลางแมน่ ้า ปิดท้ายด้วย Adventure land สามารถผจญ
ภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่า ส ารวจบ้านต้นไม้ของครอบครัวสวิส (Swiss Family Treehouse) หรืออาจะนั่งรถไฟ
สายแม่น ้าตะวนตก และล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเลแคริบเบียน (ค่าทัวร์ไม่รวมบัตรค่าเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์โปรด
ตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่อีกคร้ังก่อนเดินทาง) หรืออิสระทอ่งเทีย่วโดยรถไฟ เที่ยวชม สวนอุเอโนะ Ueno Park โดย
ไ ด้ รั บ ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น เ ป็ น
สวนสาธารณะแห่งแรกของ
ญี่ ปุ่ น โ ดย รัฐบาล ในปี  1873 
ภาย ใน พ้ืนที่ ก ว้ า งปร ะมาณ 
530,000 ตารางเมตร สระน ้าชิ
โนบาซุ พิพิธภัณฑ์ศิลปะตะวนัตก
แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ชิตะมาจิ 
จากการที่มีต้นซากุระเรียงราย
อยู่ ทั้ ง ส อ งข้ า งย า ว ไปตาม
ทางเดินภายในสวน มีจ านวน
มากกว่า 1,000 ต้น ซ่ึงมักจะบาน
ช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ท าให้ดึงดูดผู้คนจ านวนมากมาย หรือที่เรียกกนัว่า เทศกาลงานฮา

วันทีส่ี่                 อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศัยเต็มวัน           อาหาร เชา้                        
                        



 

 

นามิ เพราะซากุระบานสะพร่ังพร้อมๆกันเต็มพ้ืน ย่ิงถ้ามาในช่วงเทศกาลงานฮานามิย่ิงจะได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมของ
ญี่ปุ่นแบบจริงจังอีกด้วย (ค่าทัวร์ไม่รวมบัตรค่าเข้าสวนอุเอโนะและค่ารถไฟส าหรับเดินทาง)  หรือตรงขา้มกนัม ีตลาดอะ
เมโยโกะ Ameyoko Market เป็นตลาดขายของถูกๆในโตเกียว เช่น รองเท้ากีฬา กระเป๋า เป็นตลาดซ่ึงเป็นตรอกยาว
ประมาณ 500 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟอุเอโนะ และ สถานีรถไฟโอคาชิมาชิ ภายในตลาดอะเมโยโกะมีทั้งร้านขาย
อาหารสด อาหารแห้ง ผลไม้ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าแฟชั่น ร้านขายเคร่ืองส าอาง ของใช้ ร้านอาหาร ขนม และร้านค้าอกี
สารพัด รวมกันกว่า 400 ร้าน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมของถูกที่นักท่องเที่ยวต้องมาแวะช้อปป้ิงกันที่นี่  

      อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Sunshine City Prince Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า บริการแบบ SET BOX  (มือ้ที่6)  
เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตนิาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.15น.    ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ โดย โดย สายการบนิ AIR ASIA X  เทีย่วบินที่ XJ601 
 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 

15.10 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 ************************************* 
 

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 

ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเทา่นัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด
ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 26 ก.ย. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 65 ที่เดินทาง
มาในรูปแบบคณะทัวร์ 
 กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  
1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซ่ึงสามารถท า 
VDO call ได้และแชทได้ ต้องท าการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมื่ออัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว 

วันทีห้่า             ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ - ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                 อาหาร เชา้                                                                                       

                        



 

 

2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   
► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้ใบรับรอง
จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ Moderna, 
Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 
Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้ 
3. ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่
ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 26 ก.ย. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึ้นอยูก่ับทางรัฐบาลญี่ปุน่ 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบ ริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 



 

 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเ่ข้าพักหอ้งโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมอืงทีร่ะบไุว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง
อย่างช้า 10วัน พร้อมช าระค่าน ้าหนัก**   

 ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม 10 กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม 20 กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท  
7. ค่าประกนัอบุัติเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภัยที่บริษัทท าไว้ 

ทั้งนีย้่อมอยู่ในข้อจ ากัดทีม่ีการตกลงไว้กบับริษัทประกันชีวิต ทกุกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส่ังซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 5,000 เยน  / ท่าน  ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีน

ไม่ครบตามเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ



 

 

บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 

 

 


