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TOKYO FUJI 5D3N 
ซุปตาร ์โอ ้ฮะโอ ฮะโอ ้ฮะโอ 
กาํหนดการเดนิทางมถินุายน-ตลุาคม 2561 
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โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 
เที�ยวทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 

ขึAนภเูขาไฟฟจู ิสญัลกัษณ์ของประเทศญี�ปุ่ น 
ชื�นชมความงามดอกไมน้านาพรรณ ณ สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ 

วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิA งชนิจกู ุ
ชอ้ปปิA ง โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ีA และออิอน มอลล ์

สมัผสัวฒันธรรมทอ้งถิ�น ณ เมอืงเกา่ซาวาระ หรอื Little Edo 

อาบนํAาแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 
มนํี Aาดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว บสั 34+1 

01-05 มถินุายน 2561 20,888.- 7,900.- 1 
03-05 มถินุายน 2561 19,888.- 7,900.- 1 
05-09 มถินุายน 2561 20,888.- 7,900.- 1 
09-13 มถินุายน 2561 20,888.- 7,900.- 1 
11-15 มถินุายน 2561 20,888.- 7,900.- 1 
13-17 มถินุายน 2561 20,888.- 7,900.- 1 
15-19 มถินุายน 2561 20,888.- 7,900.- 1 
17-21 มถินุายน 2561 20,888.- 7,900.- 1 
19-23 มถินุายน 2561 20,888.- 7,900.- 1 
23-27 มถินุายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 
25-29 มถินุายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 

29 มถินุายน-03 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1 
01-05 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1 
03-07 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1 
05-09 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1 
07-11 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1 
09-13 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1 
11-15 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1 
13-17 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1 
15-19 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1 
17-21 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1 
19-23 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1 
21-25 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1 
23-27 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1 
25-29 กรกฎาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 
27-31 กรกฎาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 

29 กรกฎาคม-02 สงิหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 
31 กรกฎาคม-04 สงิหาคม 2561 21,888.- 7,900.- 1 

01-05 สงิหาคม 2561 24,888.- 7,900.- 1 
03-07 สงิหาคม 2561 24,888.- 7,900.- 1 
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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํ�ากวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 
 ราคานีAไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น 

07.30 น. พรอ้มกนัทีJ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั Kน 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ทีJของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครืJอง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีJนัJง จัดทีJนัJงแบบ 3-3-3  (นํKาหนัก
กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซืKอนํKาหนักเพิJม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

 

05-09 สงิหาคม 2561 24,888.- 7,900.- 1 
07-11 สงิหาคม 2561 24,888.- 7,900.- 1 
09-13 สงิหาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 
11-15 สงิหาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 
13-17 สงิหาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 
15-19 สงิหาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 
17-21 สงิหาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 
19-23 สงิหาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 
21-25 สงิหาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 
23-27 สงิหาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 
25-29 สงิหาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 
27-31 สงิหาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 

31 สงิหาคม-04 กนัยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 
01-05 กนัยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 
03-07 กนัยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 
05-09 กนัยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 
07-11 กนัยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 
09-13 กนัยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 
11-15 กนัยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 
13-17 กนัยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 
15-19 กนัยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 
17-21 กนัยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 
21-25 กนัยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 
23-27 กนัยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 
25-29 กนัยายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 

27 กนัยายน-01 ตลุาคม 2561 21,888.-                                        7,900.- 1 
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11.05 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีJปุ่ น โดยเทีJยวบนิทีJ XJ606 

19.25 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผา่นขั Kนตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ีJพัก (เวลาที�ญี�ปุ่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ช ั�วโมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***
สําคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืAอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั  

ที�พกั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที�สอง   วดัอาซากุสะ - โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรูป) - สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี� 
เอา้ทเ์ลท 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

จากนัKนนําท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ วัดทีJ
ไดช้ืJอว่าเป็นวัดทีJมคีวามศักดิfสทิธิf และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีJสุดแห่งหนึJงในกรุงโตเกยีว ภายใน
ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทีJศักดิfสทิธิf ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึJงมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพร
เพืJอความเป็นสริมิงคลตลอดทั Kงปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีJตั Kงของโคมไฟยักษ์ทีJมขีนาดใหญ่ทีJสดุใน
โลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึJงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ทีJอยูด่า้นหนา้สุดของวัด ทีJมชี ืJอวา่ “ประตูฟ้า
คํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารทีJประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มชีืJอวา่ ถนนนากามเิซะ ซึJงเป็น
ทีJตั Kงของรา้นคา้ขายของทีJระลกึพืKนเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจทีJ
ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุท่านไดเ้ลอืกซืKอเป็นของฝากของทีJระลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอย
ทีJสูงทีJสุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํKาสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี
(Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึAนหอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีJสงูทีJสดุในโลก เปิดใหบ้รกิาร
เมืJอ  วันทีJ 22 พฤษภาคม  2555 โดยหอนีKมีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิตคิวามสูงของหอ
กวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึJงมคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา 
มคีวามสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีJบรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถ
มองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีJเต็มไปดว้ยกลิJนอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

เดนิทางสู่ สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้ีJเรยีกไดว้่า
งดงามทีJสดุแหง่หนึJงในบรเิวณๆ ภเูขาไฟฟจู ิสวนดอกไมข้นาดใหญใ่กลก้บัทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟ
ฟจู ิมพีืKนทีJถงึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร ่มดีอกไมห้ลายพันธุ ์ทีJปลกูไวใ้หนั้กทอ่งเทีJยวได ้
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เดนิทางมาชมตลอดทั Kงปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกวา้งแลว้นัKนยังมดีอกไมท้ีJถูกปลูกไวใ้นโดมขนาดใหญ ่
เพืJอทีJว่าหากวันใดทีJมฝีนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไมใ้นร่มได ้ไฮไลท!์!! นํ Aาตกเมยีวจนิ 
นํKาตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บรเิวณรอบๆ นํKาตกยังมีกังหันและ มุมถ่ายรูปใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกบัการเก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย  ทา่นสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ั Kงแตฤ่ดใูบไมผ้ลจินถงึฤดู
ใบไมร้ว่ง ทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาดอกไมบ้าน วา่ชว่งไหนมดีอกไมอ้ะไรใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสสีนั
ของดอกไมน้านาพันธุ ์(ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถิุนายน-
กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปีA ,แคลฟิอรเ์นยีป๊อปปีA , เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : ดอก
บานชื�น,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวนั เป็นตน้) เดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี� เอา้ทเ์ลท ใหท้า่น
ไดช้อ้ปปิKงอยา่งจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทีJแหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีJปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซืKอ 
กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครืJองประดับ และ
นาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัJน HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซืKอสินคา้สําห รับคุณหนู AIGLE, 
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืJนๆ อกีมากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ีJพัก 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) 
ที�พกั FUJISAN HOTEL RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัAนใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ Aาแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ Aาแรแ่ลว้ จะทําให้
ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึAน 

วนัที�สาม   ภูเขาไฟฟูจชิ ัAน 5 (ขึAนอยู่กบัสภาพอากาศ) – พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว – หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก - 
โตเกยีว – ชอ้ปปิA งชนิจกุ ุ– ชอ้ปปิA งโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ีA 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทีJมคีวามสงูเหนอืจากระดับนํKาทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีJมชี ืJอเสยีงเป็นทีJรูจั้ก
ไปทัJวโลกในเรืJองความสวยงามทีJธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึJงของ
ประเทศญีJปุ่ น ทั Kงยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีJยวตา่งชาตทิีJมาเยอืนญีJปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึAนสู่
ช ัAนที� 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิwไมข่ ึAน ในกรณีที�อากาศไมเ่อืAออํานวย หรอื ทางขึAนปิด) ทีJทุก
ทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ให ้
ทกุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซืKอสนิคา้ของทีJระลกึซึJงเป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใิน
หลากหลายบรรยากาศไดอ้ีกดว้ย จากนัKนนําท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ทีJ พิพิธภณัฑ์
แผ่นดนิไหว (Experience Earthquake) ทีJจําลองเรืJองราวของภูเขาไฟฟูจ ิและท่านจะไดส้ัมผัสกับ
บรรยากาศของการจําลองเหตกุารณ์เรืJองราวตา่งๆ เกีJยวกบัแผน่ดนิไหวทีJเกดิขึKนในประเทศญีJปุ่ น 

 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

จากนัKนเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีJยนสเีป็นจุดท่องเทีJยว
สําคัญอกีสถานทีJหนึJง โดยมวีวิภูเขาไฟฟูจสิขีาวตัดกับพืKนหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีJยนส ีสเีหลอืง แดง สม้ 
เป็นภาพทีJสวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่นํKา 8 บอ่ในโอชโินะ ตั Kงอยูร่ะหว่าง
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ทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่นํKาทั Kง 8 นีKเป็นนํKาจากหมิะทีJละลายในชว่งฤดูรอ้น ทีJ
ไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจผิ่านหนิลาวาทีJมรีูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทําใหนํ้Kาใสสะอาดเป็นพเิศษ 
นอกจากนีKยังมรีา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของทีJระลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ทีJขายทั Kงผัก ขนมหวาน ผักดอง งาน
ฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถิJนอืJนๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซืKอของทีJระลกึตามอธัยาศัย
และจากนัKนใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซืKอของทีJระลกึตามอัธยาศัย เดนิทางกลับสู ่กรงุโตเกยีว จากนัKนนําทา่นสู ่
ยา่นชอ้ปปิA งชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิKงสนิคา้มากมายและ เครืJองใช ้ไฟฟ้า กลอ้ง
ถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครืJองเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีJจะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสืKอผา้ แบรนด์
เนม เสืKอผา้แฟชัJนสําหรับวัยรุ่น เครืJองสําอางยีJหอ้ดังของญีJปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอืJนๆ อกีมากมาย เดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีJสรา้งขึKนไวเ้ป็นแหล่งชอ้ป
ปิKง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชี ืJอเสยีงและเป็นทีJนยิมในชว่งหลังของปี 
1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีJสวยงามตั Kงอยูม่ากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุม
สมบูรณ์ของพืKนทีJสเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ีA โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้ง
หนึJง ทีJอยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนีKก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัAม ขนาดเท่าของจรงิ ซึJงมขีนาดใหญ่มาก 
ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกนัดั Kม อยา่งเชน่ กนัด ัAมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดู
นทิรรศกาลกนัดั Kม ก็ตอ้งไปทีJ กนัด ัAมฟรอนท ์(Gundam Front) ซึJงอยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติีK 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที�ส ี�  วดันารติะ - เมอืงซาวาระ – สะพานจาจา – ออิอน มอลล ์– สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่ วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ทีJมชี ืJอเสยีงมากของเมอืงนารติะ 
สรา้งขึKนในปี 940 ตั Kงอยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารทีJหลากหลายตั Kงอยู่ใน
บริเวณทีJกวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั Kนสไตล์ Tahoto มีชืJอว่า Great Pagoda of Peace 
นอกจากนีKยงัมสีวนญีJปุ่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย เสน้ทางทีJนํามาสูว่ัดนารติะซงัคอืถนนชอ้ปปิKงโอโมเตะซงัโดะ 
(Omotesando street) ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เช่น รา้น
จําหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดั Kงเดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีJระลกึ ซึJงเปิดบรกิารใหแ้ก่นักท่องเทีJยวมานาน
หลายศตวรรษ จากนัKนนําท่านเดินทางสู่ เมืองซาวาระ (SAWARA) เป็นเมืองเล็กๆ ตั Kงอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงนารติะ เคยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งขา้วในช่วงสมัยเอโดะ บรเิวณใจกลาง
เมอืงมคีลองตัดผา่น  มชีืJอเรยีกวา่ เอโดะนอ้ย Little Edo ไดรั้บการรักษาและบรูณะทีJอยูอ่าศัยแบบดั Kงเดมิ 
รา้นคา้ต่างๆ และคลังสนิคา้จากสมัยเอโดะ ระหว่างคลองจะเชืJอมต่อดว้ยสะพานหลายแห่ง ไฮไลท!์!! 
สะพานจาจา หรอื สะพานโทโยฮาช ิซ ึJงจะมนํีKาไหลออกมาจากสะพานทั Kงสองดา้นคลา้ยนํKาตก ใกล ้ๆ กับ
สะพานจาจา เป็นทีJตั Kงของพพิธิภณัฑอ์โินะทาดาทากะและบา้นพักอาศัยเดมิของเขา อโินะทาดาทากะ คอืผู ้
ทีJบุกเบกิประเทศญีJปุ่ น สรา้งแผนทีJทีJแม่นยําในสมัยโชกุนโทกุงาวะ ภายในพพิธิภัณฑจ์งึจัดแสดงผลงาน 
และเทคนคิตา่งๆทีJใชใ้นการทํางานของเขา พรอ้มคําอธบิายภาษาองักฤษ อสิระใหท้่านชมเมอืงซาวาระตาม
อธัยาศัย  
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เที�ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ทีJนิยมในหมู่นักท่องเทีJยว
ชาวตา่งชาต ิเนืJองจากตั Kงอยูใ่กลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบทีJทันสมยัสไตลญ์ีJปุ่ น 
มีรา้นคา้ทีJหลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชัJน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 
นอกจากนีKยังมีรา้นเสืKอผา้แฟชัJนมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 
arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้ 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

20.40 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ607  

 **บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง** 

วนัที�หา้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.20 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

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

 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัAงนีAเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิw :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ัAงนีAข ึAนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัAนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิwในการปรบัเปลี�ยนเวลา
ทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั�วเครืJองบนิไป-กลับตามรายการทีJระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํKามนั  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมทีJพักตามทีJระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีJตา่งๆ ตามรายการทีJระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการทีJระบ ุ  

� คา่เบีKยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีJยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงืJอนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีAไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครืJองดืJม คา่ซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีJมไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีJปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืJนรอ้งขอวซี่าอกีครั Kง (เนืJองจากทางญีJปุ่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยืJนวซีา่เขา้ประเทศญีJปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีJประสงคพํ์านักระยะสั KนในประเทศญีJปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
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× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีJปุ่ นประกาศใหย้ืJนวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิJม 2,000 บาท สําหรับการยืJนรอ้ง
ขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีJกระเป๋าสัมภาระทีJมีนํKาหนักเกนิกว่าทีJสายการบนินัKนๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํKามนั ทีJสายการบนิเรยีกเก็บเพิJม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครืJองบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิJน และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิJม 7 % และภาษีหัก ณ ทีJจา่ย 3 % 

เดนิทางขึAนตํ�า 34 ทา่น หากตํJากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีJจะชําระคา่บรกิารเพิJม
เพืJอใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีJจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิfในการ
งดออกเดนิทางและเลืJอนการเดนิทางไปในวันอืJนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เงื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีJท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิfในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นทีJเหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ําระมดัจําตามทีJกําหนด ขออนุญาตตัดทีJนัJงใหล้กูคา้ทา่นอืJนทีJรออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงืJอนไข 

• เมืJอท่านชําระเงนิไมว่่าจะทั Kงหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงืJอนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีJได ้
ระบไุวท้ั KงหมดนีKแลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิwไม่รบัผดิชอบค่าเสียหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั�วเครื�องบนิท ัAงส ิAน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึKนไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํJา 2 
หนา้หากไมม่ัJนใจโปรดสอบถาม 

เงื�อนไขยกเลกิการจอง : 

เนืJองจากเป็นราคาตั�วเครืJองบนิโปรโมชัJน เมืJอจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลืJอน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี และกรณีทีJกองตรวจคนเขา้เมอืงทั Kงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีJระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิfทีJจะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั KงสิKน รวมถงึ เมืJอทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึJง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิf ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั KงสิKน 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัAนในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ัAนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีA 

1. ตั�วเครืJองบนิขาออกจากประเทศญีJปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
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2. สิJงทีJยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีJอาจเกดิขึKนในระหวา่งทีJพํานักในประเทศญีJปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชืJอ ทีJอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีJพํานักในประเทศญีJปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีJพํานักในประเทศญีJปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 
 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่Jากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีJจะกระทําในประเทศญีJปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิJงทีJขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั Kน 

3. ในขั Kนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีJไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีJปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีJจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัAงหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิwท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึAนในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิfการเก็บคา่นํKามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิJม หากสายการบนิมกีารปรับขึKนกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิfในการเปลีJยนเทีJยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืJองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั KงสิKน หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิJงของผดิกฎหมาย ซึJงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั KงสิKน หากเกดิสิJงของสูญหาย อันเนืJองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีJยวเอง  

6. เมืJอท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั Kงหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงืJอนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Kงหมด  

7. รายการนีKเป็นเพยีงขอ้เสนอทีJตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั KงหนึJง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีJพักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึJงอาจจะปรับเปลีJยนตามทีJระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรืJองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีJเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรีJ / ปลอด
บหุรีJได ้โดยอาจจะขอเปลีJยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีJพัก ทั KงนีKข ึKนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัKนบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั KงสิKนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัKน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืJองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีJผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีJยว อันเนืJองมาจากการกระทําทีJส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืJน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีJยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิJม  
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13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีJปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีJยวและ ชอ้ปปิKงแตล่ะสถานทีJนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึJง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั KงทีJตอ้งเรง่รบี เพืJอใหไ้ดท้อ่งเทีJยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํKาดืJมท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริJมในวันทีJ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันทีJ 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 3
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีJยวญีJปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีJปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัJวโมง ในวันนัKนๆ มอิาจ
เพิJมเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั KงนีKข ึKนอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัKนๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิfในการปรับเปลีJยนเวลาทอ่งเทีJยวตามสถานทีJในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชืJอผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั Kงหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุJากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีJใชท้ั Kงหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืJนตามทีJทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนืKอวัว � ไมท่านเนืKอหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืJนๆ .................................................................................................................................. 

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

 

ลําดบั ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

593/6 ถนนประชาอทุศิ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 
593/6 Pracha U-thit Road Samsam-Nok Huaykwang Bangkok 10310 
Tel. 02-160-3580   Mobile 087-1717-917 
E-mail; b2k_holidays@hotmail.com ใบอนญุาตเลขที� 11/07225 

B2K Holidays   บีทูเค ฮอลิเดย์ 

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

  

  

 


