
TOKYO FUJI 5D3N 
ซุปตาร ์ราคาไฟไหม ้1 

กําหนดการเดนิทางเดอืนมถิุนายน - กนัยายน 2562 
 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

โตเกยีว ขอพร ณ วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
พรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจู ิแลนดม์ารค์ของประเทศญปีุ่ น 

ชม ทุง่ลาเวนเดอร ์พรอ้มรบักลนิหอมชนืใจ 
แวะถา่ยรูป ณ  หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 

สกัการะสงิศกัดสิทิธ ิณ วดันารติะ 
ชอ้ปปิงจใุจ เอา้เลตมอลล ์ออิอนมอลล ์และโอไดบะ  

อาบนําแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 



มนีําดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว บสั 34+1 

24 – 28 มถินุายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
25 – 29 มถินุายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
26 – 30 มถินุายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

28 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
29 มถินุายน – 03 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
30 มถินุายน – 04 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

01 – 05 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
02 – 06 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
03 – 07 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
04 – 08 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
05 – 09 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
06 – 10 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
07 – 11 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
08 – 12 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
09 – 13 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
11 – 15 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
12 – 16 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
14 – 18 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
15 – 19 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
16 – 20 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
17 – 21 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
18 – 22 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
19 – 23 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
20 – 24 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
21 – 25 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
22 – 26 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
23 – 27 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
24 – 28 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
25 – 29 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
27 – 31 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

28 กรกฎาคม – 01 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
29 กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
30 กรกฎาคม – 03 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
31 กรกฎาคม – 04 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

01 – 05 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
02 – 06 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
04 – 08 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
05 – 09 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
06 – 10 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
07 – 11 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
08 – 12 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
10 – 14 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
11 – 15 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
13 – 17 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
14 – 18 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
15 – 19 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
16 – 20 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
17 – 21 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
18 – 22 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
19 – 23 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
20 – 24 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
21 – 25 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 



 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น 

07.30 น. พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย
การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทขีองบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีง จัดทนัีงแบบ 3-3-3  
(นําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย) 

10.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผ่านขันตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดนิทางสู่ทพัีก (เวลาที
ญปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

22 – 26 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
23 – 27 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
24 – 28 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
25 – 29 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
27 – 31 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

28 สงิหาคม – 01 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
29 สงิหาคม – 02 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
30 สงิหาคม – 03 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
31 สงิหาคม – 04 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

01 – 05 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
02 – 06 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
03 – 07 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
04 – 08 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
05 – 09 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
06 – 10 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
07 – 11 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
08 – 12 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
09 – 13 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
10 – 14 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
11 – 15 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
12 – 16 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
13 – 17 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
14 – 18 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
15 – 19 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
16 – 20 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
17 – 21 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
18 – 22 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
19 – 23 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
20 – 24 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
21 – 25 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
22 – 26 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
23 – 27 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
24 – 28 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
25 – 29 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
26 – 30 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

27 กนัยายน – 01 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
28 กนัยายน – 02 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
29 กนัยายน – 03 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
30 กนัยายน – 04 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 



***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  

ทพีกั   NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทสีอง นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) - ดวิตฟีร ี- สวนดอกไมฮ้า
นะโนะมยิาโกะ -โกเท็มบะ แฟคทอร ีเอา้ทเ์ลท - แช่นําแรธ่รรมชาต ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  
จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ 
(Asakusa Temple) วัดทไีดช้อืว่าเป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธ ิและไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีุด
แห่งหนึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองคําทีศักดิสิทธิ ขนาด 5.5 
เซนตเิมตร ซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี ประกอบกับภายในวัด
ยังเป็นทตัีงของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ 
ประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทมีชีอืว่า  ประตฟู้าคํารณ และถนนจากประตูเขา้สูตั่ววหิารที
ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีอืว่า ถนนนากามเิซะ ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของทรีะลกึ
พนืเมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นได ้
เลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึอสิระ และทา่นสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทสีงูทสีดุในโลก 
แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแม่นําสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky 
tree) (ไม่รวมค่าขนึหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทสีูงทีสุดในโลก โดยหอนีมคีวามสูง 
634 เมตร นําทา่นสู ่ดวิตฟีร ีอสิระใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ทัง เสอืผา้ นําหอม ต่างๆ ตาม
อัธยาศัย 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้เีรียก
ไดว้า่งดงามทสีดุแห่งหนงึในบรเิวณๆ ภเูขาไฟฟจู ิสวนดอกไมข้นาดใหญ่ใกลก้ับทะเลสาบยามานะกะ
และภเูขาไฟฟจู ิมพีนืทถีงึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลายพันธุ ์ทปีลูกไว ้
ใหนั้กท่องเทยีวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทังปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกวา้งแลว้นันยังมีดอกไมท้ถีูก
ปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ ่เพอืทวีา่หากวันใดทมีฝีนตก ยังสามารถสมัผัสความงามของดอกไมใ้นร่มได ้
ไฮไลท!์!! นําตกเมยีวจนิ นําตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บรเิวณรอบๆ นําตกยังมี
กังหันและ มุมถ่ายรูปใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ทา่นสามารถเขา้
ชมดอกไมไ้ดตั้งแต่ฤดูใบไมผ้ลจินถงึฤดูใบไมร่้วง ทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาดอกไมบ้าน ว่าช่วง
ไหนมีดอกไมอ้ะไรใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสสัีนของดอกไมน้านาพันธุ์ (ปลายเดอืนเมษายน-
กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถิุนายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี,
แคลฟิอรเ์นยีป๊อปปี, เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : ดอกบานชนื,ดอกคอสมอส และดอก
ทานตะวนั เป็นตน้) เดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอร ีเอา้ทเ์ลท (Gotemba Outlet)  ใหท้า่นไดช้ ้
อปปิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนด์เนมทีแหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนด์ญีปุ่ นโกอนิเตอร์
มากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE 
ฯลฯ เลอืกซอื กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดู
เครอืงประดับ และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 
รองเทา้แฟชัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซอืสนิคา้
สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อนืๆ อกีมากมาย ไดเ้วลานําท่าน
เขา้สูท่พัีก 

คาํ บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3)  

ทพีกั Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั   



จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืว่าถา้ไดแ้ช่นําแรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 

 
วนัทสีาม ภเูขาไฟฟจูชินั 5 (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) – การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น - เทศกาลสมนุไพรและ

ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์- โตเกยีว - หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิ(Fuji Mountain) ทมีคีวามสงูเหนือจากระดับนําทะเล 3,776 เมตร 
ภเูขาทมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กไปทวัโลกในเรอืงความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยัง
ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนงึของประเทศญีปุ่ น ทังยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทยีวต่างชาตทิมีาเยอืน
ญปีุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขนึสู่ชนัท ี5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสทิธไิม่ขนึ ในกรณีที
อากาศไม่เออือํานวย หรอื ทางขนึปิด) ททีุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิ
โดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิและสัมผสักับความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซอืสนิคา้ของทีระลกึซงึเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย จากนันสัมผัสวัฒนธรรม
ดังเดมิของชาวญปีุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่ นนัน มี
ขันตอนมากมาย เรมิตงัแต่การชงชา การรับชา และการดมืชา ทกุขันตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที
บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน ีไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่น
ร่วมในพธิกีารชงชานีอกีดว้ย และจากนันใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย  

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เทศกาลสมนุไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ (Fujikawaguchiko Herb 
Festival) ทุง่ดอกไมส้มีว่ง ณ สวนยากซิะกแิละสวนโออชิ ิสวนสวยทเีต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็ม
ทอ้งทุง่กวา้ง โดยมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟจูแิละทะเลสาบสนํีาเงนิเขม้ตัดกันพอดกีับทุ่งลาเวนเดอร์สี
ม่วงเขม้สวยงาม !!!ไฮไลทข์องงานเทศกาลประจําเมอืงอย่าง งานเทศกาลสมนุไพรหลากชนดิทถีือ



เป็นของขนึชอืประจําเมอืง ภายในงานเทศกาลจะมบีูธจําหน่ายผลติภัณฑม์ากมายททํีาจากสมุนไพร
นานาชนดิ รวมไปถงึชาหอมๆ ใหไ้ดช้มิกนัอย่างเต็มท ีนอกจากนี ยังมกีารประกวดจัดสวนสวยและการ
แสดงดนตรกีลางแจง้ดว้ย อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลา
เวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่นั ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศ สงวนสทิธหิากช่วงวนัเดนิทางลาเวน
เดอรไ์มม่แีลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้)   

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นเยอรมนัแห่งโตเกยีว (Tokyo German Village) ตังอยู่ใน
จังหวดัชบิะ บนอาณาบรเิวณขนาดใหญ่ อยูห่า่งใจกลางกรุงโตเกยีว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชวัโมง ที
หมู่บา้นเยอรมันแห่งโตเกยีวนันมีทังเครืองเล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวอืหวามาก โซนประสบการณ์
ธรรมชาต ิเกม กฬีา และโซนสัมผัสชวีติสัตว ์รวมไปถงึมกีจิกรรม workshop ต่างๆ กจิกรรมเก็บเกยีว
ผลไมต้ามฤดูกาล เป็นสไตลห์มู่บา้นทจํีาลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุ่งในเยอรมนี ทมีทีุง่ดอกไมไ้ว ้
ใหถ่้ายรูปเลน่ มอีาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลอืกทานกนัตามอัธยาศัย                                                                                                                              

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั  TENDER VILLA KUJUKURI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี นารติะ - วดันารติะซงั - โอโมเตะซงัโดะ นารติะ - ชอ้ปปิง โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี- ออิอ
นมอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดนิทางสู ่วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ทมีชีอืเสยีงมากของเมอืงนาริ
ตะ สรา้งขนึในปี 940 ตังอยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมีอาคารทหีลากหลาย
ตังอยู่ในบรเิวณทกีวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชันสไตล ์Tahoto มชีอืวา่ Great Pagoda of 
Peace นอกจากนียังมสีวนญปีุ่ น และสวนยุโรปอกีดว้ย เสน้ทางทนํีามาสูว่ัดนารติะซังคอืถนนชอ้ปปิง
โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรอื ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 
1 กโิลเมตร จาสถานรีถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ เชน่ รา้นจําหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดังเดมิ รา้นอาหาร 
และรา้นของทรีะลกึ ซงึเปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทยีวมานานหลายศตวรรษ 

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ 
ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ีชือเสยีงและเป็นทนีิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมทสีวยงามตังอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์
ของพืนทสีเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้ง
หนงึ ทอียูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนีก็คอื หุน่ยนตก์นัดมั ขนาดเทา่ของจรงิ ซงึมขีนาดใหญ่
มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดัม อย่างเชน่ กนัดมัคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้
อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดัม ก็ตอ้งไปท ีกนัดมัฟรอนท ์(Gundam Front) ซงึอยู่ในบรเิวณหา้ง 
ไดรเวอร์ซตินํีาท่านชอ้ปปิงต่อท ีออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทนียิมในหมู่
นักท่องเทยีวชาวต่างชาต ิเนืองจากตังอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบ
ททีันสมัยสไตลญ์ีปุ่ น มีรา้นคา้ทหีลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชัน อาหารสดใหม่ 
และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนียังมรีา้นเสอืผา้แฟชนัมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio 
store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้  

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 



20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ607  

วนัทหีา้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

โปรแกรมนไีมร่บัจอยทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทาํหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนอืงจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีีนําหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขนึตํา 34 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 โปรแกรมนชํีาระเงนิเต็มจาํนวน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ทไีดร้ะบไุวท้ังหมดนแีลว้ 

 หากชาํระเงนิแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุอืพนกังานขายมาทางแฟกซ ์



 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง
ตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 

 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

 ไมส่ามารถยกเลกิเดนิทางได ้

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 
2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญีปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจดัการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทาํในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทาํการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรทั์งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจดัการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอด

บหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทงันขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณตีอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  



13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวนัท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง ในวนันันๆ มอิาจ
เพมิเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 


