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โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี  

พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น 

ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชืน่ใจ 

แวะถ่ายรูป ณ  หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว 

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ 

ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ  

อาบน  าแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 

มีน  าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว บัส 34+1 
24 – 28 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
25 – 29 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
26 – 30 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

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

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



 

 

21 – 25 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
22 – 26 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
23 – 27 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
24 – 28 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
25 – 29 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
27 – 31 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

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

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



 

 

 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่า่กว่า 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ทา่นละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 

07.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน 

AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ าหนัก

กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

10.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 

19.40 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วน าท่านเดินทางสู่ที่พัก (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็ว

กว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! 

ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษ

ปรบัและจับ*** 

ค่ า         อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย  

ที่พัก   NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 

 

22 – 26 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
23 – 27 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
24 – 28 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
25 – 29 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
26 – 30 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

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



 

 

วันที่สอง นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทร ี(ถา่ยรูป) - ดิวตี ฟรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ 

-โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่น  าแร่ธรรมชาต ิ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว น าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ 

(Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์  และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่ง

หนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะ

มีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งป ีประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์

ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด 

ที่มีชื่อว่า  ประตูฟ้าค ารณ และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค า มีชื่อว่า 

ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของ

เล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ และท่านสามารถ

เดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ หอคอย

โตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก 

โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร น าท่านสู่ ดิวตี ฟรี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ าหอม 

ต่างๆ ตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  

เดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม้ที่เรียกได้ว่า

งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟ

ฟูจิ มีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้หลายพันธุ์ ที่ปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้

เดินทางมาชมตลอดทั้งปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกว้างแล้วนั้นยังมีดอกไม้ที่ถูกปลูกไว้ในโดมขนาดใหญ่ เพื่อ

ที่ว่าหากวันใดที่มีฝนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไม้ในร่มได้ ไฮไลท์!!! น  าตกเมียวจิน น้ าตกสูง 

10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ าตกยังมีกังหันและ มุมถ่ายรูปให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเข้าชมดอกไม้ได้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง 

ทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลาดอกไม้บาน ว่าช่วงไหนมีดอกไม้อะไรให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสีสันของดอกไม้

นานาพันธุ์ (ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป , เดือนมิถุนายน-กลางเดือน

กรกฎาคม : ดอกป๊อปปี้,แคลิฟอร์เนียป๊อปปี้, เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน : ดอกบานชื่น,ดอกคอ

สมอส และดอกทานตะวัน เป็นต้น) เดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท (Gotemba Outlet)  ให้



 

 

ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์

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

เลือกซื้อ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ 

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

HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าส าหรับคุณหนู AIGLE, 

BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลาน าท่านเข้าสู่ที่พัก 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3)  

ที่พัก Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน   

จากนั นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น  าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น  าแร่แล้ว จะท าให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ น 

 



 

 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั น 5 (ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลา

เวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่

มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็น

สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุก

ฤดูกาล น าท่านขึ นสู่ชั นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ น ในกรณีที่อากาศไม่เอื ออ านวย หรือ 

ทางขึ นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับ

ความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็น

สัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและ

ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น 

(Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา 

ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี ้ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว 

ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึก

ตามอัธยาศัย  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์   (Fujikawaguchiko Herb 

Festival) ทุ่งดอกไม้สีม่วง ณ สวนยากิซะกิและสวนโออิช ิสวนสวยที่เต็มไปด้วยดอกลาเวนเดอร์เต็มท้องทุ่ง

กว้าง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบสีน้ าเงินเข้มตัดกันพอดีกับทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงเข้ม

สวยงาม !!!ไฮไลท์ของงานเทศกาลประจ าเมืองอย่าง งานเทศกาลสมุนไพรหลากชนิดที่ถือเป็นของขึ้นชื่อ

ประจ าเมือง ภายในงานเทศกาลจะมีบูธจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มากมายที่ท าจากสมุนไพรนานาชนิด รวมไปถึง

ชาหอมๆ ให้ได้ชิมกันอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีการประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรีกลางแจ้งด้วย 

อิสระให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอร์จะบานหรือไม่นั้น ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สงวนสิทธิ์หากช่วงวันเดินทางลาเวนเดอร์ไม่มีแล้ว ไกด์สามารถปรับโปรแกรม

ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว (Tokyo German Village) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ 

บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ อยู่ห่างใจกลางกรุงโตเกียว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชั่วโมง ที่หมู่บ้านเยอรมัน

แห่งโตเกียวนั้นมีทั้งเครื่องเล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และ

โซนสัมผัสชีวิตสัตว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop ต่างๆ กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลไม้ตามฤดูกาล เป็นสไตล์

หมู่บ้านที่จ าลองเอาบรรยากาศของท้องทุ่งในเยอรมนี ที่มีทุ่งดอกไม้ไว้ให้ถ่ายรูปเล่น มีอาหารและไวน์ให้ได้

เลือกทานกันตามอัธยาศัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ค่ า         อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

ที่พัก  TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่สี่  นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี  - อิออนมอลล์ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดินทางสู่ วัดนาริตะซัง (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้าง

ขึ้นในปี 940 ต้ังอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่

กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมี

สวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย เส้นทางที่น ามาสู่วัดนาริตะซังคือถนนช้อปปิ้ง โอโมเตะซังโดะ นาริตะ 

(Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็ม

ไปด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านจ าหน่ายสินค้างานฝีมือดั้งเดิม ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก ซึ่งเปิดบริการ

ให้แก่นักท่องเที่ยวมานานหลายศตวรรษ 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าว

โตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่

สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์

ซิตี  โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่น

ของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าส าหรับคอ

กันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้ม

ฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดรเวอร์ซิตี้น าท่านช้อปปิ้งต่อที่ อิออน มอลล์ (Aeon 

Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบิน

นานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน



 

 

จ าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น 

MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น  

ค่ า         อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 

20.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ607  

วันที่ห้า  สนามบิน ดอนเมือง 

01.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

 

โปรแกรมนี ไม่รับจอยทัวร ์

 
 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บรษิัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั งนี เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

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

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 



 

 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่นร้อง

ขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

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

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

เดินทางขึ นต่ า 34 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 โปรแกรมนี ช าระเงินเต็มจ านวน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช่าระเงินแล้ว โปรดส่งส่าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อส่ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส่าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า

ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส่าเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 

หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

• ไม่สามารถยกเลิกเดินทางได ้

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่
ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยนั
การมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี  

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

 

 



 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  



 

 

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

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

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

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ 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.............) 

 
รายชื่อผู้เดนิทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

 

 

 

 

ล า ดั
บ 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรยีบร้อยแล้ว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง 
 

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


