
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKYO FUJI 5D3N 
ซุปตาร ์ลาเวนเดอร ์บานฉํ�า 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม - กนัยายน 2562 
 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โตเกยีว ขอพร ณ วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
พรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจู ิแลนดม์ารค์ของประเทศญี�ปุ่ น 

ชม ทุง่ลาเวนเดอร ์พรอ้มรบักลิ�นหอมชื�นใจ 
แวะถา่ยรปู ณ  หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 

สกัการะสิ�งศกัดิIสทิธิI ณ วดันารติะ 
ชอ้ปปิK งจใุจ เอา้เลตมอลล ์ออิอนมอลล ์และโอไดบะ  

อาบนํKาแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 
มนํี Kาดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว บสั 34+1 

08 – 12 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
09 – 13 พฤษภาคม 2562 16,888.- 7,900.- 1 
10 – 14 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
11 – 15 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
12 – 16 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
13 – 17 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
14 – 18 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
15 - 19 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
17 – 21 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
18 – 22 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
20 - 24 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
21 – 25 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
22 – 26 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
23 – 27 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
24 – 28 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
25 – 29 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
26 – 30 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
27 – 31 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

28 พฤษภาคม – 01 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
29 พฤษภาคม – 02 มถินุายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
30 พฤษภาคม – 03 มถินุายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
31 พฤษภาคม – 04 มถินุายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

01 – 05 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
06 – 10 มถินุายน 2562 16,888.- 7,900.- 1 
07 – 11 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
08 – 12 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
13 – 17 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
14 – 18 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
15 – 19 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
20 – 24 มถินุายน 2562 18,888.- 7,900.- 1 
21 – 25 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
22 – 26 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

27 มถินุายน – 01 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
28 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
29 มถินุายน – 03 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 – 07 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
06 – 10 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
10 – 14 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
13 – 17 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
19 – 23 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
20 – 24 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
26 – 30 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
27 – 31 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

30 กรกฎาคม – 03 สงิหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
03 – 07 สงิหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
07 – 11 สงิหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
08 – 12 สงิหาคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 
10 – 14 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
13 – 17 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
14 – 18 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
15 – 19 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
17 – 21 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
18 – 22 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
23 – 27 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
24 – 28 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
26 – 30 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

30 สงิหาคม – 03 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 
31 สงิหาคม – 04 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 

06 – 10 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
07 – 11 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
13 – 17 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
14 – 18 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
19 – 23 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
21 – 25 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
25 – 29 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
26 – 30 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํ�ากวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานีKไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น 

07.30 น. พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3  (นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก./
ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก (เวลาที�ญี�ปุ่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ช ั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญั
มาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืKอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั  

ที�พกั   NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที�สอง นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) - สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ -โก
เท็มบะ แฟคทอรี� เอา้ทเ์ลท - แชนํ่ Kาแรธ่รรมชาต ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่เมอืง เมอืงโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ 
(Asakusa Temple) วัดที�ไดช้ื�อว่าเป็นวัดที�มคีวามศักดิFสทิธิF และไดรั้บความเคารพนับถอืมากที�สุดแห่ง
หนึ�งในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําที�ศักดิFสทิธิF ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�งมกัจะ
มผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั �งปี ประกอบกบัภายในวัดยงัเป็นที�ตั �งของโคมไฟยกัษ์
ที�มขีนาดใหญท่ี�สดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สดุของวัด 
ที�มชี ื�อวา่  ประตฟู้าคาํรณ และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มชีื�อวา่ ถนน
นากามเิซะ ซึ�งเป็นที�ตั �งของรา้นคา้ขายของที�ระลกึพื�นเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น 
รองเทา้ พวงกญุแจที�ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของที�ระลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิ
ไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยที�สงูที�สดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมนํ่�าสมุดิะ หอคอย
โตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึKนหอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที�สงูที�สดุใน
โลก โดยหอนี�มคีวามสงู 634 เมตร  

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

เดนิทางสู่ สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้ี�เรยีกไดว้่า
งดงามที�สดุแหง่หนึ�งในบรเิวณๆ ภเูขาไฟฟจู ิสวนดอกไมข้นาดใหญใ่กลก้บัทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟ
ฟจู ิมพีื�นที�ถงึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร ่มดีอกไมห้ลายพันธุ ์ที�ปลกูไวใ้หนั้กทอ่งเที�ยวได ้
เดนิทางมาชมตลอดทั �งปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกวา้งแลว้นั�นยังมดีอกไมท้ี�ถูกปลูกไวใ้นโดมขนาดใหญ่ 
เพื�อที�ว่าหากวันใดที�มฝีนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไมใ้นร่มได ้ไฮไลท!์!! นํ Kาตกเมยีวจนิ 
นํ�าตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บรเิวณรอบๆ นํ�าตกยังมกีังหันและ มุมถ่ายรูปใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกบัการเก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย  ทา่นสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ั �งแตฤ่ดใูบไมผ้ลจินถงึฤดู
ใบไมร้ว่ง ทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาดอกไมบ้าน วา่ชว่งไหนมดีอกไมอ้ะไรใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสสีนั
ของดอกไมน้านาพันธุ์ (ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถิุนายน-
กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปีK ,แคลฟิอรเ์นยีป๊อปปีK , เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : ดอก
บานชื�น,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวนั เป็นตน้) เดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี� เอา้ทเ์ลท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gotemba Outlet)  ใหท้่านไดช้อ้ปปิ�งอยา่งจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที�แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้
แบรนด์ญี�ปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื�อ  กระเ ป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครื�องประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั�น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืก
ซื�อสนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื�นๆ อกีมากมาย ไดเ้วลานํา
ทา่นเขา้สูท่ี�พัก 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3)  

ที�พกั Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัKนใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ Kาแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ Kาแรแ่ลว้ จะทําให้
ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึKน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สาม ภูเขาไฟฟูจชิ ัKน 5 (ขึKนอยูก่บัสภาพอากาศ) – การเรยีนพธิชีงชาญี�ปุ่ น - เทศกาลสมุนไพรและทุง่
ดอกลาเวนเดอร ์- โตเกยีว - หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 นําท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Fuji Mountain) ที�มคีวามสงูเหนือจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภเูขา
ที�มชี ื�อเสยีงเป็นที�รูจั้กไปทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืว่าเป็น



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น ทั �งยังเป็นจุดมุง่หมายของนักท่องเที�ยวต่างชาตทิี�มาเยอืนญี�ปุ่ นตลอดทกุ
ฤดกูาล นําทา่นขึKนสูช่ ัKนที� 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิIไมข่ ึKน ในกรณีที�อากาศไมเ่อืKออํานวย หรอื 
ทางขึKนปิด) ที�ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกบั
ความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลือกซื�อสนิคา้ของที�ระลึกซึ�งเป็น
สัญลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและ
ซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศัย จากนั�นสมัผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญี�ปุ่ น นั�นก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญี�ปุ่ น 
(Sado) โดยการชงชาตามแบบญี�ปุ่ นนั�น มขีั �นตอนมากมาย เริ�มตั �งแตก่ารชงชา การรับชา และการดื�มชา ทกุ
ขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที�บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงั
เปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย และจากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของที�ระลกึตาม
อธัยาศัย  

เที�ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร  ์ (Fujikawaguchiko Herb 
Festival) ทุ่งดอกไมส้มีว่ง ณ สวนยากซิะกแิละสวนโออชิ ิสวนสวยที�เต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็มทอ้ง
ทุ่งกวา้ง โดยมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟจูแิละทะเลสาบสนํี�าเงนิเขม้ตัดกันพอดกีับทุ่งลาเวนเดอรส์มี่วงเขม้
สวยงาม !!!ไฮไลทข์องงานเทศกาลประจําเมอืงอยา่ง งานเทศกาลสมนุไพรหลากชนดิที�ถอืเป็นของขึ�นชื�อ
ประจําเมอืง ภายในงานเทศกาลจะมบีธูจําหน่ายผลติภณัฑม์ากมายที�ทําจากสมนุไพรนานาชนดิ รวมไปถงึชา
หอมๆ ใหไ้ดช้มิกันอย่างเต็มที� นอกจากนี� ยังมกีารประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรกีลางแจง้ดว้ย 
อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย (ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่ ัKน ท ัKงนีK
ข ึKนอยู่กบัสภาพอากาศ สงวนสทิธิIหากช่วงวนัเดนิทางลาเวนเดอรไ์ม่มแีลว้ ไกดส์ามารถปรบั
โปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้)   

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว (Tokyo German Village) ตั �งอยูใ่นจังหวัดชบิะ 
บนอาณาบรเิวณขนาดใหญ่ อยู่ห่างใจกลางกรุงโตเกยีว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชั�วโมง ที�หมู่บา้นเยอรมัน
แห่งโตเกยีวนั�นมทีั �งเครื�องเล่นแบบสวนสนุกแต่ไมห่วอืหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาต ิเกม กฬีา และ
โซนสัมผัสชวีติสัตว ์รวมไปถงึมกีจิกรรม workshop ต่างๆ กจิกรรมเก็บเกี�ยวผลไมต้ามฤดูกาล เป็นสไตล์
หมูบ่า้นที�จําลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุง่ในเยอรมน ีที�มทีุง่ดอกไมไ้วใ้หถ้า่ยรปูเลน่ มอีาหารและไวนใ์หไ้ด ้
เลอืกทานกนัตามอธัยาศัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั  TENDER VILLA KUJUKURI หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�ส ี�  นารติะ - วดันารติะซงั - โอโมเตะซงัโดะ นารติะ - ชอ้ปปิK ง โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ีK - ออิอนมอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่ วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที�มชี ื�อเสยีงมากของเมอืงนารติะ 
สรา้งขึ�นในปี 940 ตั �งอยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารที�หลากหลายตั �งอยู่ใน
บริเวณที�กวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั �นสไตล์ Tahoto มีชื�อว่า Great Pagoda of Peace 
นอกจากนี�ยังมสีวนญี�ปุ่ น และสวนยุโรปอกีดว้ย เสน้ทางที�นํามาสู่วัดนารติะซังคือถนนชอ้ปปิ� งโอโมเตะ
ซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรอื ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จา
สถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ เชน่ รา้นจําหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดั �งเดมิ รา้นอาหาร และรา้นของที�ระลกึ 
ซึ�งเปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยวมานานหลายศตวรรษ 

เที�ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะที�สรา้งขึ�นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิ�ง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอา่ว
โตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชี ื�อเสยีงและเป็นที�นยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมที�
สวยงามตั �งอยูม่ากมายแลว้ แตก่็ยงัคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพื�นที�สเีขยีว ไดเวอร์
ซติ ีK โตเกยีว พลาซา่ (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึ�ง ที�อยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่
ของหา้งนี�ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัKม ขนาดเท่าของจรงิ ซึ�งมขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับ
คอกันดั �ม อย่างเช่น กนัด ัKมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดั �ม ก็ตอ้งไปที� 
กนัด ัKมฟรอนท ์(Gundam Front) ซึ�งอยู่ในบรเิวณหา้ง ไดรเวอร์ซติี�นําท่านชอ้ปปิ� งต่อที� ออิอน มอลล ์
(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิเนื�องจากตั �งอยู่ใกลก้ับ
สนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบที�ทันสมยัสไตลญ์ี�ปุ่ น มรีา้นคา้ที�หลากหลายมากกวา่ 150 
รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั�น อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี�ยังมรีา้นเสื�อผา้แฟชั�นมากมาย 
เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็น
ตน้  

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

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

**บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง** 

วนัที�หา้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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สําหรบัลกูคา้ทา่นที�ไมเ่อาต ั�วเครื�องบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัKงนีKเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิI :  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 ัKงนีKข ึKนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัKนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิIในการปรบัเปลี�ยนเวลา
ทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั|วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีKไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ

ยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้งขอวี

ซา่ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั|วเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึKนตํ�า 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิFในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิFในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ําระมดัจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อท่านชําระเงนิไมว่่าจะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที�ได ้
ระบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางท่องเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนงัสอื



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิIไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั�วเครื�องบนิท ัKงส ิKน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 

เงื�อนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัKงหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัKงหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ท ี�เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี�มกีารการนัตคีา่มดัจําที�พกั

โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิ พเิศษเชน่ 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิI ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัKงมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัKงหมด 

เนื�องจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนิน ัKนๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัKนในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ัKนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีK 

1. ตั|วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัKงหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิIท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึKนในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิFการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิFในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้
โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิ�ม
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิFในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


