
 

TOKYO FUJI 5D3N  
ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์ 

ก าหนดการเดนิทางเดือนมถิุนายน-ตุลาคม 62 

 

โดยสายการบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ แอร์ไลน์ (XJ) 
เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงทุ่งดอกไม้ ละลานตาสีม่วงสดใส กับทุง่ดอกลาเวนเดอร์ 

เพลิดเพลินใจกบัดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ 



 

ขึ้นภูเขาไฟฟูจชิั้น 5 สัญลักษณข์องประเทศญี่ปุ่น 

นมัสการส่ิงศักด์ิสิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกบัโตเกียวสกายทรี 

ช้อปปิง้จุใจ ชินจูกแุละโอไดบะ  

พิเศษ ฟรีเดย์ 1 วัน เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ช้อปปิง้เต็มวัน 

อาบน้ าแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 

มีน้ าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 
จ านวน 

01-05 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

02-06 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

03-07 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

04-08 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

05-09 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

06-10 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

07-11 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

08-12 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

09-13 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

10-14 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

11-15 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

12-16 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

13-17 มิถุนายน 2562 18,888.- 7,900.- 34+1 

14-18 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

15-19 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

16-20 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

17-21 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

18-22 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

19-23 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

20-24 มิถุนายน 2562 18,888.- 7,900.- 34+1 

21-25 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

22-26 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

23-27 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

24-28 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

26-30 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

27 มถิุนายน – 01 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

28 มถิุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

29 มถิุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

30 มถิุนายน – 04 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1 

01-05 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

02-06 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

03-07 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

04-08 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

05-09 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

06-10 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

07-11 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 



 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ ากวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 
 ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิไกดท์่านละ 1,500 บาท/ทริป** 

08-12 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

09-13 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

10-14 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

11-15 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

12-16 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

13-17 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

14-18 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

15-19 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

16-20 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

17-21 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

18-22 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

19-23 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

20-24 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

21-25 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

22-26 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

23-27 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

26-30 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

27-31 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

04-08 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

05-09 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

06-10 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

07-11 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

08-12 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

09-13 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

10-14 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

11-15 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

12-16 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

13-17 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

14-18 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

15-19 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

16-20 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

17-21 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

18-22 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

19-23 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

20-24 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

21-25 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

22-26 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

23-27 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

24-28 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

25-29 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

26-30 กันยายน 2562 20,888.- 7,900.- 34+1 

27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 

30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562 21,888.- 7,900.- 34+1 



 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

20.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สาย

การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่ น่ัง จัดที่ น่ังแบบ 3-3-3  

(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

วันที่สอง   สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – 

โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เลท - ออนเช็นธรรมชาติ  

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 

เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว น าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ 

(Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุด

แห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ศักดิ์สิทธิ์  ขนาด 5.5 

เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัด

ยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ 

ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่

ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค า มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึก

พื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้

เลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 

แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ ริมแม่น้ าสุมดิะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky 

tree) (ไม่รวมค่าข้ึนหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 

22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ใน



 
มณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มี

ความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถ

มองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

เดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม้ที่เรียก

ได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กับทะเลสาบยามานะกะ

และภูเขาไฟฟูจิ มีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้หลายพันธุ์ ที่ปลูกไว้

ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมตลอดทั้งปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกว้างแล้วน้ันยังมีดอกไม้ที่ถูก

ปลูกไว้ในโดมขนาดใหญ่ เพื่อที่ว่าหากวนัใดทีม่ีฝนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไม้ในร่มได้ 

ไฮไลท์!!! น้ าตกเมียวจิน น้ าตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ าตกยังมี

กังหันและ มุมถ่ายรูปให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเข้า

ชมดอกไม้ได้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลาดอกไม้บาน ว่าช่วง

ไหนมีดอกไม้อะไรให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ (ปลายเดือนเมษายน-

กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป, เดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี้,

แคลิฟอร์เนียป๊อปปี้, เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน : ดอกบานช่ืน,ดอกคอสมอส และดอก

ทานตะวัน เป็นต้น) เดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เลท (Gotemba Outlet)  ให้ท่านไดช้้

อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์

มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE 

ฯลฯ เลือกซ้ือ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดู

เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 

รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้า

ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลาน าท่าน

เข้าสู่ที่พัก 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2)  

พักที่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดีบวกัน   

จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะ

ท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 



 
วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้ง

โอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเปน็

ที่รู้จักไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์

หน่ึงของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุก

ฤดูกาล น าท่านข้ึนสู่ ช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ข้ึน ในกรณีที่อากาศไม่

เอื้ออ านวย หรือ ทางข้ึนปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของ

ภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซ้ือ

สินค้าของที่ระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาว

ญี่ปุ่น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย 

เร่ิมตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกข้ันตอนน้ันล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงาม

เป็นอย่างมาก พิธีชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชา

น้ีอีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์  (Fujikawaguchiko Herb 

Festival) ทุ่งดอกไม้สีม่วง ณ สวนยากิซะกิและสวนโออิชิ สวนสวยที่เต็มไปด้วยดอกลาเวนเดอร์เตม็

ท้องทุ่งกว้าง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบสีน้ าเงินเข้มตัดกันพอดีกับทุ่งลาเวนเดอร์สี

ม่วงเข้มสวยงาม !!!ไฮไลท์ของงานเทศกาลประจ าเมืองอย่าง งานเทศกาลสมุนไพรหลากชนิดที่ถือ

เป็นของข้ึนชื่อประจ าเมือง ภายในงานเทศกาลจะมีบูธจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มากมายที่ท าจากสมุนไพร

นานาชนิด รวมไปถึงชาหอมๆ ให้ได้ชิมกันอย่างเต็มที่ นอกจากน้ี ยังมีการประกวดจัดสวนสวยและการ

แสดงดนตรีกลางแจ้งด้วย อิสระให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลา

เวนเดอร์จะบานหรือไม่น้ัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ สงวนสิทธิ์หากดอกลาเวนเดอร์ไม่มี 

ไกด์สามารถปรับโปรแกรมไปยังสถานที่อื่นทดแทนได้ตามความเหมาะสม)   

จากน้ันเดินทางกลับสู่กรุงโตเกียว น าท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับ

การช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เคร่ืองใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือ

สินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น 

เคร่ืองส าอางย่ีห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย 



 
จากน้ันช้อปปิ้งกันต่อ ณ ย่านโอไดบะ (Odaiba) เกาะที่สร้างข้ึนไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่ง

บันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 

นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดม

สมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี ้โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีก

ห้างหน่ึง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างน้ีก็คือ หุ่นยนต์กันด้ัม ขนาดเท่าของจริง ซ่ึงมีขนาด

ใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าส าหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันด้ัมคาเฟ่ (Gundam Cafe) 

และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันด้ัมฟรอนท์ (Gundam Front) ซ่ึงอยู่ใน
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ค่ า         อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

ที่พัก  NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

***อิสระท่องเที่ยวเต็มวนั*** ไมม่ีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะน าการเดินทางให้ท่าน 

 ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่าน

การค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง  

แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ) 

• ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่ง

กายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ  

• โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่

หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซ้ือหาอย่างจุใจ  

• ชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็น

สัญลักษณ์ของย่านน้ัน  

• สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยมของ

กรุงโตเกียว 

• ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอ

โนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของ

สด ของใช้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น และของน าเข้าที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก

กว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิ่มได้อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมและของกินเล่น  

หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกที่มีนักท่องเที่ยวต่อปีเกือบ 20 ล้านคนต่อ ซ่ึง

มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สร้างข้ึนโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์

ดิสนยี์ เปิดให้บริการในปี 1983 ซ่ึงเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างข้ึนนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 



 
ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดที่สนุกสนาน (ราคาไม่

รวมค่าเข้า ราคาประมาณ 3,000 บาท/ท่าน) 

▪ World Bazaar 

▪ Tomorrowland 

▪ Toontown 

▪ Fantasyland 

▪ Critter Country 

▪ Westernland 

▪ Adventureland  

ค่ า         อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

ที่พัก   NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

09.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 

13.45 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**สายการบินมบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

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

ส าหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาต๋ัวเคร่ืองบิน  หักค่าต๋ัวออก 6,000 บาท จากราคาทัวร์ 

 
 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งใหบ้ริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตาม

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ

จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 



 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

ร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เดินทางข้ึนต่ า 34 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนั

ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั้งหมด 

• ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตมีัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ า

ที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถึงเทีย่วบิน 

พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจ า 

หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่

ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทาง

ไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้า
เมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด 
บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะส้ัน 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่ห้เขา้ประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจ

ตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บรกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา 
ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจ
เพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 



 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถกูต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

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

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


