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ซุปตาร ์ลาเวนเดอร ์
กาํหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2561 

 



 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 

โตเกยีว ฟจู ิอบิาราก ิซาวาระ  

เที>ยวทกุวนัไมม่อีสิระ  
เทศกาลชมดอกไม ้ณ ฮานาโนะมโิยโกะ 
วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
สมัผสัความยิ>งใหญข่องภเูขาไฟฟจู ิ 

ชมสวนดอกไม ้สไตลญ์ี>ปุ่ น ณ สวนไคราคเุอน 
นมสัการพระใหญอ่ชุคิ ุไดบสุส ึพระพทุธรปูปางยนืที>สงูที>สดุในประเทศ 

ขอ้ปปิM งสดุมนัสช์นิจกู ุอาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกนัด ัMม ตวัใหม ่พรอ้มประจําการ 
อาบนํMาแรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนํี Mาดื>มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื>องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายตุํ>ากวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 
7,900 บาท 

 ราคานีMไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกันที สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 
เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความ
สะดวกในการเชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบนิที XJ600 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  (นํ�าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี>ยว บสั 34+1 

09-13 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
10-14 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
16-20 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
17-21 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
23-27 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
24-28 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

30 พฤษภาคม-03 มถินุายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
31 พฤษภาคม-04 มถินุายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 

06-10 มถินุายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
07-11 มถินุายน 2561 24,888.- 7,900.- 1 
13-17 มถินุายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
14-18 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 
20-24 มถินุายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
21-25 มถินุายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 

27 มถินุายน-01 กรกฎาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 
28 มถินุายน-02 กรกฎาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 



 

บรกิารอาหารและเครื>องดื>มบนเครื>อง 

วนัที>สอง   สนามบินนารติะ - โตเกียว - วดัอาซากุสะ – โตเกียวสกายทร ี(ถ่ายรูป) – 
หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก – สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ - แช่นํ Mาแรธ่รรมชาต ิ+ ดนิเนอร ์ขาปู
ยกัษ ์

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี>ปุ่ น นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาที>ญี>ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั>วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี>ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จําพวก เนืMอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ วัด
ทีไดช้ือว่าเป็นวัดทีมีความศักดิFสทิธิF และไดรั้บความเคารพนับถือมากทีสุดแห่งหนึงในกรุงโตเกียว 
ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทีศักดิFสทิธิF ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึงมักจะมผีูค้นมากราบ
ไหวข้อพรเพือความเป็นสริมิงคลตลอดทั �งปี ประกอบกับภายในวัดยงัเป็นทีตั �งของโคมไฟยักษ์ทีมขีนาด
ใหญ่ทีสดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ทีอยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีมี
ชือวา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มชีือวา่ ถนน
นากามเิซะ ซึงเป็นทีตั �งของรา้นคา้ขายของทีระลกึพื�นเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของ
เล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื�อเป็นของฝากของทีระลกึอสิระ และท่าน
สามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีสงูทีสดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมนํ่�า
สุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึMนหอคอย) หอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมทีสงูทีสดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ  วันที 22 พฤษภาคม  2555 โดยหอนี�มคีวามสงู 634 
เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึงมคีวามสงู 600 เมตร และหอซี
เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสูง 553 เมตร ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีว
สกายทร ีทีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเต็มไปดว้ยกลิน
อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เที>ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

 

เดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮกัไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเทียวทีสรา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ 
ประกอบดว้ยบ่อนํ�า 8 บ่อในโอชโินะ ตั �งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ 



 

บอ่นํ�าทั �ง 8 นี�เป็นนํ�าจากหมิะทีละลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวา
ทีมรีพูรุนอายกุวา่ 80 ปี ทําใหนํ้�าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี�ยงัมรีา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของทีระลกึ 
และซุม้รอบๆบอ่ ทีขายทั �งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถินอืนๆ อสิระใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซื�อของทีระลกึตามอัธยาศัย เดนิทางสู่ สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ 

(Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้ีเรยีกไดว้า่งดงามทีสดุแห่งหนึงในบรเิวณๆ ภเูขาไฟ
ฟจู ิสวนดอกไมข้นาดใหญ่ใกลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟฟจู ิมพีื�นทีถงึ 300,000 ตารางเมตร 
หรอืประมาณ 87.5 ไร ่มดีอกไมห้ลายพันธุ ์ทีปลกูไวใ้หนั้กทอ่งเทียวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทั �งปี ภายใน
สวนนอกจากทุง่กวา้งแลว้นั�นยงัมดีอกไมท้ีถูกปลูกไวใ้นโดมขนาดใหญ่ เพือทีวา่หากวันใดทีมฝีนตก ยัง
สามารถสัมผัสความงามของดอกไมใ้นร่มได ้ไฮไลท!์!! นํ Mาตกเมยีวจนิ นํ�าตกสูง 10 เมตร ยาว 800 
เมตร ภายในสวน บรเิวณรอบๆ นํ�าตกยังมกีังหันและ มุมถ่ายรูปใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพ
ประทับใจตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ั �งแต่ฤดูใบไมผ้ลจินถงึฤดูใบไมร้่วง ทางสวนมี
ตารางบอกช่วงเวลาดอกไมบ้าน ว่าช่วงไหนมดีอกไมอ้ะไรใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสสีันของดอกไม ้
นานาพันธุ ์(ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถินุายน-กลางเดอืน
กรกฎาคม : ดอกป๊อปปีM ,แคลฟิอรเ์นยีป๊อปปีM , เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : ดอกบานชื>น
,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวนั เป็นตน้) 

คํ>า บรกิารอาหารคํ>า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(3) 

พกัที> โรงแรม Fuji San Resort Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัMนใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ Mาแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชื>อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ Mาแรแ่ลว้ จะทํา
ใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึMน 

วนัที>สาม    ภู เขาไฟฟูจ ิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - พิพิธภณั ฑ์
แผน่ดนิไหว- อบิาราก ิ- สวนไคราคเุอน - พระใหญอ่ชุคิ ุไดบสุส ึ– AMI PREMIUM OUTLET 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีมคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีมชี ือเสยีงเป็นที
รูจั้กไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทีธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง
ของประเทศญีปุ่ น ทั �งยังเป็นจุดมุง่หมายของนักท่องเทียวต่างชาตทิีมาเยอืนญีปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นํา
ทา่นขึMนสูช่ ัMนที> 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิxไมข่ ึMน ในกรณีที>อากาศไมเ่อืMออํานวย หรอื ทาง
ขึMนปิด) ทีทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับ
ความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลือกซื�อสนิคา้ของทีระลกึซึงเป็น
สญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย **ระหวา่งวนัที> 09-28 พฤษภาคม 
นําท่านชมความงามของ ทุ่งดอกพงิคม์อส ในช่วงฤดูใบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดู
คลา้ยกับดอกซากุระ ส่วนในฤดูอืนจะมีใบสีเขียวแทนดูคลา้ยตน้หญา้ คําว่าชบิะ หมายถึง
ตน้หญา้ ดังนั�นจงึเรยีกกันว่า ชบิะซากุระ (Shibazakura) แปลว่า ซากุระตน้หญา้ นําท่าน
เดนิชมตน้ชบิะซากรุะทีมอียูอ่ยูนั่บแสนตน้ ปลกูอยู่บรเิวณรอบภเูขาฟจู ิซึงมจํีานวนมากทีสดุใน
ภาคคันโต ดูเหมอืนพรมหลากส ีทั�งสขีาว สชีมพู และสแีดงซึงสขีองดอกจะเขม้ขึ�นตามอายุที
ปลกู ใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (เดอืนดอกพงิคม์อสจะบาน
หรอืไมน่ ัMน ท ัMงนีMข ึMนอยูก่บัสภาพอากาศ)  

 **ระหว่างวนัที> 31 พฤษภาคม -01 กรกฎาคม เป็นตน้ไป นําท่าน เดนิทางสู่ เทศกาล
สมุนไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ (Fujikawaguchiko Herb Festival) ทุ่งดอกไมส้มีว่ง ณ สวน
ยากซิะกแิละสวนโออชิ ิสวนสวยทีเต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็มทอ้งทุง่กวา้ง โดยมฉีากหลังเป็นภเูขา
ไฟฟูจแิละทะเลสาบสนํี�าเงนิเขม้ตัดกันพอดีกับทุ่งลาเวนเดอรส์มี่วงเขม้สวยงาม !!!ไฮไลทข์องงาน
เทศกาลประจําเมอืงอยา่ง งานเทศกาลสมนุไพรหลากชนดิทีถอืเป็นของขึ�นชือประจําเมอืง ภายในงาน
เทศกาลจะมบีธูจําหน่ายผลติภณัฑม์ากมายทีทําจากสมนุไพรนานาชนดิ รวมไปถงึชาหอมๆ ใหไ้ดช้มิกัน



 

อย่างเต็มที นอกจากนี� ยังมกีารประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรกีลางแจง้ดว้ย อสิระใหท้่านได ้
สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่ ัMน ท ัMงนีMข ึMนอยูก่บั
สภาพอากาศ)  จากนั�นนําท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว 
(Experience Earthquake) ทีจําลองเรืองราวของภูเขาไฟฟูจ ิและท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศ
ของการจําลองเหตุการณ์เรืองราวต่างๆ เกียวกับแผ่นดนิไหวทีเกดิขึ�นในประเทศญีปุ่ น และจากนั�นให ้
ทา่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของทีระลกึตามอธัยาศัย 

เที>ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

 

นําทา่นสู ่สวนไคราคเุอน (Kairakuen  Garden) ซึงตดิอนัดับ 1 ใน 3 สวนทีสวยทีสดุของ สรา้งขึ�น
ในปีค.ศ. 1842 เป็นสวนพฤกษชาตสิไตลญ์ีปุ่ นทีจัดว่าเป็นหนึงในสามสวนทีสวยทีสุดในญีปุ่ น สามารถ
เดนิชมไดต้ลอดปีเพราะจะมกีารเปลียนตน้ไมใ้หเ้ขา้กับฤดู ชว่งตน้ฤดูใบไมผ้ลจิะมกีารจัดเทศกาลดอก
บว๊ยทีมชี ือเสยีงมาก ภายในสวนมตีน้บ๊วยปลกูไวม้ากวา่ 3,000 ตน้ นอกจากตน้บว๊ยแลว้ ยังมป่ีาไผ ่ไมซ้ี
ดาร ์และโคบุนเต อาคารสไตลญ์ีปุ่ นดั �งเดมิ ตั �งอยู่ใกลก้ับทะเลสาบเซนบะ เปิดใหเ้ขา้ชมศกึษาขอ้มูล
ตา่งๆ พักผอ่นหยอ่นใจ และสามารถเห็นมมุมองทีดทีีสดุของสวนไดจ้ากชั �นบน 

นําท่านนมัสการ พระใหญอุ่ชคิ ุไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยนืทีสงูทีสดุของ
ประเทศญีปุ่ น และเคยเป็นรูปปั�นทีสูงทีสุดในโลกทีถูกบันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึสถติโิลกกนิเนสบุ๊ค 
(Guinness Book of world records) เมือปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสูงถงึ 120 เมตร ทําใหส้ามารถ
มองเห็นไดต้ั �งแตใ่จกลางเมอืงโตเกยีวเลยทเีดยีว ไฮไลท!์!! ของทีนีมไิดเ้ป็นเพยีงทีสกัการะพระพทุธรูป
องค์ใหญ่อย่างเดียวเท่านั�น แต่ยังสามารถเขา้ไปยังบรเิวณภายในรูปปั�นและขึ�นไปยังจุดทีเป็นหอ
สังเกตการณ์ในระดับความสูงที 85 เมตร ซึงจะอยู่ตรงส่วนของหนา้อกพระพุทธรูป เป็นจุดทีสามารถ
มองเห็น ววิในมุมดา้นกวา้งได ้ทั �งหมด บนชั �นนี�จะมกีระจกทีเป็นช่องหนา้ต่างอยู่ดว้ยกัน 4 ดา้น และ
มองเห็นภูเขาไฟฟูจไิดจ้ากตรงนี�อกีดว้ย จากนั�น นําท่านชอ้ปปิ�ง ณ AMI PREMIUM OUTLET ซึง
ภายในม ี100 รา้นคา้ของแบรนด์ทีมคีุณภาพ จากทั �งภายในประเทศและต่างประเทศ ทีจะทําใหท้่าน
พอใจและมคีวามสขุไปกับการชอ้ปปิ�งสนิคา้ การออกแบบคอนเซ็ปตข์องเอา้ทเ์ล็ทแห่งนี� คอื เป็นเมอืง
ชายฝั งตะวันตกของอเมรกิา ท่านจะรูส้กึสนุกไปกับการเดนิชอ้ปปิ� งและยังมีรา้นอาหารหลากหลาย
รปูแบบใหท้า่นเดนิเลอืกซื�อเลอืกหาสนิคา้ตามอธัยาศัย 

คํ>า         อสิระรบัประทานอาหารคํ>าตามอธัยาศยั 

ที>พกั  Tsukuba Onsen Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที>ส ี>  เมอืงซาวาระ  – อะเมโยโกะ - ไดเวอรซ์ติ ีM โตเกยีว พลาซ่า – ชอ้ปปิM งชนิจูกุ - 
ยา่นโอไดบะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 จาก นั� น นํ าท่ าน เดิน ท างสู่  เมือ ง ซ าว าร ะ  เป็ น เมือ ง เล็ ก ๆ  ตั � งอ ยู่ ท า งทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงนารติะ เคยเป็นศนูยก์ลางการขนสง่ขา้วในชว่งสมยัเอโดะ บรเิวณใจกลาง



 

เมอืงมคีลองตัดผ่าน  มชีือเรยีกว่า เอโดะนอ้ย Little Edo ไดรั้บการรักษาและบูรณะทีอยู่อาศัยแบบ
ดั �งเดมิ รา้นคา้ต่างๆ และคลังสนิคา้จากสมัยเอโดะ ระหว่างคลองจะเชือมต่อดว้ยสะพานหลายแห่ง 
ไฮไลท ์สะพานจาจา หรอื สะพานโทโยฮาช ิซึงจะมนํี�าไหลออกมาจากสะพานทั �งสองดา้นคลา้ยนํ�าตก 
ใกล ้ๆ กับสะพานจาจา เป็นทีตั �งของพพิธิภัณฑอ์โินะทาดาทากะและบา้นพักอาศัยเดมิของเขา อโินะทา
ดาทากะ คอืผูท้ีบุกเบกิประเทศญีปุ่ น สรา้งแผนทีทีแมน่ยําในสมัยโชกุนโทกงุาวะ ภายในพพิธิภัณฑจ์งึ
จัดแสดงผลงาน และเทคนคิตา่งๆทีใชใ้นการทํางานของเขา พรอ้มคําอธบิายภาษาองักฤษ อสิระใหท้า่น
ชมเมอืงซาวาระตามอธัยาศัย  

เที>ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 

นําทา่นสู ่ตลาดอะเมโยโกะ 
( Ameyoko Market) 
ต ล า ด ที ค ึ ก คั ก เ กื อ บ
ตลอดเวลาตั �งอยู่ระหว่าง
สถานีอุเอโนะ และสถานีโอ
คาชมิาช ิแต่ก่อนนั�นบรเิวณ
นี�เป็นทีขายขนมและลูกอม
ลูกวาด ซึงในภาษาญีปุ่ น

เรียกรา้นขนมเหล่านี�ว่า “Ameya Yokocho” จึงเป็นทีมาของชือตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) 
ปัจจุบันมสีนิคา้หลากหลายชนดิทั �ง ของสด ของใช ้เครืองสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ทั �งของญีปุ่ น 
และของนําเขา้ทีสว่นใหญ่จะมรีาคาถูกกว่าในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิมไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้
ผักสด รา้นขนมของกนิเลน่ เชน่ ทาโกะยากยิกัษ์ โมจ ิขนมเคก้ ชอ็คโกแลต ไอศกรมี ชานมไขม่กุ  และ
รา้นอาหารญีปุ่ น อย่างราเม็ง ซูช ิขา้วหนา้ปลาไหล พื�นทีตลาดกนิขนาดใหญ่กนิพื�นทีไปหลายซอย 
รวมถงึใตด้นิ สว่นใหญจ่ะเปิดรา้นประมาณ 10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่งเย็นๆ และมกัจะปิดทกุวันพธุ นํ า
ทา่นอสิระ ยา่นชอ้ปปิM งชนิจุก ุใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายและ เครืองใช ้
ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจติอล นาฬิกา เครืองเล่นเกมส์ หรือสนิคา้ทีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า 
รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนดเ์นม เสื�อผา้แฟชันสําหรับวัยรุน่ เครืองสําอางยีหอ้ดังของญีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอืนๆ อกีมากมาย ท่านเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะที
สรา้งขึ�นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิ�ง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชี ือเสยีงและ
เป็นทีนยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีสวยงามตั �งอยูม่ากมายแลว้ แตก่็ยงัคงความ
เป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื�นทีสเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ีM โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity 
Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง ทีอยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี�ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัMม 
ขนาดเท่าของจรงิ ซึงมขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกนัดั �ม อยา่งเชน่ กนัด ัMมคา
เฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดั �ม ก็ตอ้งไปที กนัด ัMมฟรอนท ์(Gundam 
Front) ซึงอยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี� 

คํ>า         อสิระรบัประทานอาหารคํ>าตามอธัยาศยั 

ที>พกั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที>หา้  สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที>ยวบนิที> XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื>องดื>มบนเครื>อง** 

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



 

สําหรบัลกูคา้ทา่นที>ไมเ่อาต ั�วเครื>องบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจอง
ทวัร ์* 

** ท ัMงนีMเพื>อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิx :  รายการทวัรส์ามารถเปลี>ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื>องจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันํา
เที>ยวญี>ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี>ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั>วโมง มอิาจเพิ>มเวลา
ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัMงนีMข ึMนอยู่กบัสภาพ



 

การจราจรในวนัเดนิทางน ัMนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิxในการปรบัเปลี>ยนเวลาทอ่งเที>ยวตาม
สถานที>ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัuวเครืองบนิไป-กลับตามรายการทีระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมทีพักตามทีระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการทีระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีMไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครืองดืม คา่ซัก

รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีมไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนืองจากทางญีปุ่ น

ไดป้ระกาศยกเวน้การยืนวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสั �นใน
ประเทศญีปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้ืนวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท 
สําหรับการยืนรอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระทีมนํี�าหนักเกนิกวา่ทีสายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ทีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัuวเครืองบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึMนตํ>า 34 ทา่น หากตํากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีี
จะชําระคา่บรกิารเพิมเพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์ห ้
ท่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิFในการงดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอืนต่อไป โดย
ทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงื>อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจอง
กอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิFในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นทีเหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมชํ่าระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตัดทีนังใหล้กูคา้ทา่นอืนทีรออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

• เมือท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทั �งหมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไดร้ะบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื>อพนกังานขายมา
ทางแฟกซ ์

• สง่รายชื>อสาํรองที>น ั>ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื>อ
พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที>ยวทรปิใด, วนัที>ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // 
[หากไม่ส่งสําเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิxไม่



 

รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื>อ-นามสกุล และอื>นๆ 
เพื>อใชใ้นการจองต ั�วเครื>องบนิท ัMงส ิMน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ�นไป และเหลือ
หนา้กระดาษอยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื>อนไขยกเลกิการจอง : 

เนืองจากเป็นราคาตัuวเครืองบนิโปรโมชัน เมือจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือน ขอ
คนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศทีระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิFทีจะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
รวมถงึ เมือท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไมเ่ดนิทาง 
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิF ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี>ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี>ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัMนในประเทศ
ญี>ปุ่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื>อการท่องเที>ยว เยี>ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื>น
เอกสารในข ัMนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื>อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี>ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีM 

1. ตัuวเครืองบนิขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิงทียนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอาจเกดิขึ�นในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี>ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี>ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร

พํานักระยะสั �น 
3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่ห ้

เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัMงหมดกอ่นทําการจอง เพื>อความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิxท ี>จะเลื>อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึMนในกรณีที>มผีูร้ว่มคณะไม่
ถงึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิFการเก็บค่านํ�ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม หากสายการบนิมีการปรับขึ�นก่อนวัน
เดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิFในการเปลียนเทียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิงของผดิกฎหมาย ซึงอยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิงของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทียวเอง  

6. เมือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรทั์ �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที
พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบใุน
โปรแกรม  



 

8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผู ้
สบูบหุรี / ปลอดบหุรีได ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 
ขอสงวนสทิธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดียว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทียวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และ
คนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึงอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งทีตอ้งเร่งรบี เพือใหไ้ด ้
ทอ่งเทียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดืมท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริมในวันที 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที 3 ของการเดนิทาง 
รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัวโมง ใน
วันนั�นๆ มอิาจเพิมเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิFในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตาม
สถานทีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 
รายการทั วร์.................................................................................. วัน เดินทาง

........................................ 

ชื อ ผู ้ต ิ ด ต่ อ  (ผู ้จ อ ง )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  โ ท ร

...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผู ใ้หญ่ ................ท่าน / เด็กอายุตํากว่า 12 ปี

..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายชื>อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื>อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตาม

หอ้งพกั) 

ลํ า ด ั
บ ชื>อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื>อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 



 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืนตามทีทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ท า น มั ง

สาวรัิต 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด

อืนๆ ................................................................................................................................

.. 

.......................................................................................................................................

.................. 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื>อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื>อ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
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