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ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TAS)  KANTO SURPRISE SONGKRAN  TOKYO 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
14 – 18 เมษายน 2562 

35,900.- 15 – 19 เมษายน 2562 

 

 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.55 - 08.00 ) 
 

✈  
2 

นาริตะ – วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นาท ี– 
หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็ 

- 


HOTEL

FUJISAN GARDEN HOTEL 
OR  SIMILAR 

3 
ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที ่5  – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกยีว – วดัอาซะกุซ่า – 
หอคอยโตเกยีวสกายท ี(จุดถ่ายรูป) – ช้อปป้ิง เอออน พลาซ่า 

  -
MARROAD 
INTERNATIONAL NARITA 
HOTEL  OR  SIMILAR 

4 
นาริตะ – โตเกยีว – อสิระช้อปป้ิงหรือเลอืกซื้อทวัร์พิเศษ “โตเกยีว
ดิสนีย์แลนด์”   *** เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่มบีริการรส
บัส) 

 - - 

MARROAD 
INTERNATIONAL NARITA 
HOTEL  OR  SIMILAR 

5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 ) ✈    
 

 

วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.55 - 08.00 ) 

2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์” พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง ทีน่ั่งบนเคร่ือง 3-3-3 
(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกทีน่ั่งบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของ 

สายการบิน หากต้องการซื้อเพิ่มต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม) 

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตอืนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดังน้ัน
ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 
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2355 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 600 
มบีริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ยกเว้นน า้อดัลม, น า้ผลไม้, เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)  
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง นาริตะ – วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นาท ี– หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็ 

0800 ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

   

นาํท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซ่ึงถือว่าเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้นาํท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลดั” สัมผสัความงามราวกบัภาพวาดของ
ทิวทศัน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 15 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพ่ือบนัทึกภาพ
ความงามอยา่งแทจ้ริงของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงัตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
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หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านมุ่งหนา้โดยรถโคช้สู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมา
ของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพนัปีก่อน ทาํให้เกิดบ่อนํ้ าร้อนผุดข้ึนมาจากใตดิ้น นํ้ าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของ
กาํมะถนัอยูด่ว้ย ให้ท่านไดช้มบ่อนํ้าแร่กาํมะถนัท่ีสามารถตม้ไข่ไห้สุกได ้และไข่ท่ีตม้ จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสีดาํ
สนิท พร้อมชิม “ไข่ด า” โดยเช่ือกนัว่าเม่ือกินไข่ดาํ 1 ฟอง จะทาํให้มีอายยุนืยาวข้ึน 7 ปี 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม Tomei 
Expressway ท่ีเช่ือมระหว่าง ภูเขาฟจิู-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือเลือก
ชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves 
Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph 
หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ ... นอกจากน้ียงัมีหมวด
สินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้น
พ้ืนท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ ให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตาม
อธัยาศยั 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูนํ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูนํ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิเพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่สไตล์ญ่ีปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที ่5  – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกยีว – วดัอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกยีวสกายท ี(จุดถ่ายรูป) – ช้อปป้ิง เอออน พลาซ่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

                    

นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดใน
โลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นําท่านข้ึนสัมผสั
บรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกล้ชิดท่ี “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออ านวย)                  
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อิสระให้ท่านได้บนัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” 

มากมายตามอธัยาศยั 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่างทะเลสาบ 
Kawaguchiko และ Yamanakako โดยภายในหมู่บา้นมีบ่อนํ้าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิ
และถูกกรองผา่นชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศจากกรมชลประทาน 
ของประเทศญ่ีปุ่นว่านํ้ าในแต่ละบ่อเป็นนํ้าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่
ธาตุทาํให้มีสาหร่าย และหญา้นํ้ า เกิดในบ่อ ทาํให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ยกบัมรกตอยูใ่นนํ้า ท่านสามารถ
ด่ืมนํ้าสะอาดอนัศกัด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟจิูท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือว่า หากใครไดด่ื้มก็จะมีอายยุนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

   

หลงัอาหารกลางวนันาํท่านเดินทางสู่ “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพร
จาก “องค์เจ้าแม่กวนอมิ” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟ
ขนาดยกัษ์” ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้า
พ้ืนเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ 
เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

จากนั้นนาํทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่นํ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี” 
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ี
มีความสูง 634 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ 
หอซีเอ็นทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ท่ี
บรรจุเทคโนโลย ีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก ละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นนาํต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยั  
สไตลญ่ี์ปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จาํหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น  อาทิ 
นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ซ่ึงบางร้านไม่ตอ้ง 
เสียภาษี สินคา้สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ... อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการ “เลอืกชมและซื้อ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 
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*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้ค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ นาริตะ – โตเกยีว – อสิระช้อปป้ิงหรือเลอืกซื้อทวัร์พิเศษ “โตเกยีวดิสนีย์แลนด์” (*** ไม่มรีถบัสบริการ // ไม่รวมค่ารถไฟ***) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการน่ังรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว      
(ไม่รวมค่ารถไฟ) โรงแรมท่ีพกัจะอยู่ใกลก้บั “สถานีรถไฟ” ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพ่ือท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมี
ช่ือเสียง และแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่ว่าจะเป็น 

                    

“ตึกรัฐสภา” (METROPOLITAN GOVERNMENT) หรือท่ีชาวญ่ีปุ่นเรียกติดปากกนัว่า “โทะโจ” ซ่ึงจดัว่าเป็นตึกท่ี
สําคญัของเมืองโตเกียวและประเทศญ่ีปุ่น ... เป็นท่ีตั้งทาํการของหน่วยราชการและรัฐบาลต่างๆ ของญ่ีปุ่นท่ีสําคัญ 
ลกัษณะของตึกก็เป็นท่ีสะดุดตาดว้ยตึกคู่สูงระฟ้าท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองโตเกียว ... นอกจากน้ีภายในตวัอาคารสามารถเขา้
ชมวิวของเมืองโตเกียวไดอี้กดว้ย (ในกรณทีีอ่ากาศดี ท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม) 

“ตลาดปลาโทโยสุ” ตลาดปลาแห่งใหม่ของโตเกียว ซ่ึงไดเ้ปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2018 ท่ีผ่านมา น้ี 
ตลาดปลาโทโยสุสร้างข้ึนโดยค านึงถึงสุขอนามยั มีการควบคุมอุณหภูมิภายในตลาดให้พอเหมาะ ต่างกบัตลาดปลาซึกิจิ
ท่ีเป็นตลาดเปิดโล่ง ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากอากาศภายนอก ตลาดปลาโทโยสุจึงสามารถคงความสดของปลาและสินคา้
อ่ืนๆไดต้ามท่ีตอ้งการ 

“ชิบูย่า” ย่านวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียว ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดน
ปลาคิบจากร้านคา้มากมายมากกว่า 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของย่านนั้น ... พร้อมทั้งเลือก
ชมและซ้ือสินคา้มากมาย อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองสําอาง, รองเทา้, กระเป๋า และท่ีไม่ควรพลาดชม “ของเล่นส าหรับผู้ใหญ่”           
... สาํหรับท่านท่ีช่ืนชอบของคุณภาพดีราคาประหยดั ตอ้งไม่พลาดท่ี “ร้าน 100 เยน” 

“อากิฮาบาร่า” แหล่งรวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขายเกมส์ 
แผ่นเกมส์ และสําหรับท่านท่ีช่ืนชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซ้ือส่วนประกอบต่างๆ เพ่ือไปตกแต่ง เป็นตุ๊กตาในแบบ 
ของตวัเองได ้
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“รอปปองงิ ฮิวล์” ศูนยก์ารค้าช่ือดังอีกย่านหน่ึงของกรุงโตเกียว ให้ท่านช้อปป้ิงจุใจ เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม  
มากมาย อาทิเช่น เส้ือ ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม เป็นตน้ ... อีกทั้งท่านยงัสามารถข้ึนชมวิวของ
กรุงโตเกียวไดท่ี้ชั้นบนของรอปปองงิไดอี้กดว้ย (ไม่รวมค่าเข้าชม) 

“ย่านฮาราจูกุ” ท่านจะไดพ้บกบัการแต่งตวัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยัรุ่นญ่ีปุ่น การแต่งกายเลียนแบบ
คาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ 

“สวนอุเอโนะ” (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว 

“ตลาดอะเมโยโกะ” (Ameyoko Market) ตลาดท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และ
สถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินคา้หลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช ้เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้
ทั้งของญ่ีปุ่น และของน าเขา้ท่ีส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพ่ิมไดอี้ก อาหารทะเล ผลไม ้ผกั
สด ร้านขนมและของกินเล่น 

 

สาํหรับท่านท่ีอยากยอ้นวยัสู่ “โลกวยัเยาว์” ***ส าหรับท่านใดจะไป “โตเกยีว ดิสนีย์แลนด์” สามารถเลอืกซื้อทวัร์เสริมได้
เพียงท่านละ 2,600 บาท***  โดยทวัร์พิเศษจะนาํท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์สําหรับคนทุกเพศท่ีทุ่มทุน
สร้างกว่า 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผสักบั ความอลงัการจากจินตนาการอนัหลากหลาย 
ต่ืนตากับดินแดนตะวนัตก “Western Land” ต่ืนเตน้กบัการล่องเรือผจญภยัผ่านเหล่า “โจรสลัด” ท่ีแสนน่ากลวัใน 
“Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกบัการนั่งเรือบุกป่าท่ี “Jungle Cruise” ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสัตวป่์านานา
ชนิด ... แลว้พกัผอ่นอิริยาบถดว้ยการนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนียแ์ลนด์ (ส าหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มี
บริการรับกลับทีพ่ัก โดยท่านสามารถ รับแผนทีแ่ละรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ทีพ่ักจากทางไกด์) 

 
 
 

  

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้เทีย่งและมือ้ค ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่าง ๆ ในมหานครโตเกยีว *** 

ทีพ่กั : MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

ขอ้แนะนาํ !!!  หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบัทางบริษัทฯก่อนการ

เดินทาง เพ่ือทางเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  
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วนัทีห้่า สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 

0915  เดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบิน XJ 601 

1400  ถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบินเป็นต้น 

 
 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 35,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)                                           ท่านละ 9,000.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 10,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงื่อนไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสําเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 
 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเทีย่วหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000.- บาท    
          ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

การยกเลกิและคนืค่าทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํ ท่ีนั่งกบั

สายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วีซ่า
ไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละ
กรุ๊ป) 

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไวใ้น 
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ   
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน  

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ได้ก็ต่อเม่ือทางสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TAS)  KANTO SURPRISE SONGKRAN  TOKYO 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หน้าท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้  

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านทาํความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพกัสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า  

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ี อยู่ในเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

 

 …โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง… 

 


