
 
 
 
 

 

TOKYO IBARAKI FUJI 5D3N 
ซุปตาร ์แฟมมลิี� (AUTUMN) 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 2561 
 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

เที�ยวทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 
ขึBนภเูขาไฟฟจู ิสญัลกัษณ์ของประเทศญี�ปุ่ น 

ชื�นชมความงามดอกไมน้านาพรรณ ณ ฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ 
วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิB งชนิจกู ุ



 
 
 
 

 

นมสัการพระใหญอ่ชุคิ ุไดบสุส ึพระพทุธรปูปางยนืที�สงูที�สดุในประเทศ 
ขอ้ปปิB งสดุมนัสเ์อม ิเอา้เลท ชนิจกูแุละออิอน มอลล ์

อาบนํBาแรธ่รรมชาต ิ2 คนื FREE WIFI ON BUS 
พเิศษ!!! บฟุเฟ่ต ์ขาป ู

มนํี Bาดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว บสั 34+1 

29 กนัยายน-02 ตลุาคม 2561 22,888.- 7,900.- 1 
30 กนัยายน-03 ตลุาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 

01-05 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
02-06 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
03-07 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
04-08 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
05-09 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
06-10 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
07-11 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
08-12 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
09-13 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
10-14 ตลุาคม 2561 30,888.- 7,900.- 1 
11-15 ตลุาคม 2561 30,888.- 7,900.- 1 
12-16 ตลุาคม 2561 30,888.- 7,900.- 1 
13-17 ตลุาคม 2561 30,888.- 7,900.- 1 
14-18 ตลุาคม 2561 30,888.- 7,900.- 1 
15-19 ตลุาคม 2561 30,888.- 7,900.- 1 
16-20 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
17-21 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
18-22 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
19-23 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
20-24 ตลุาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 
21-25 ตลุาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 
22-26 ตลุาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 
23-27 ตลุาคม 2561 31,888.- 7,900.- 1 
24-28 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
25-29 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
26-30 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 
27-31 ตลุาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

28 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 
29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 
30 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 
31 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน 2561 26,888.- 7,900.- 1 

01-05 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
02-06 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
03-07 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
04-08 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
05-09 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
06-10 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
07-11 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
08-12 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 



 
 
 
 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํ�ากวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 
 ราคานีBไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น 

07.30 น. พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการ
บนิ 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 

 

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

19.25 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั �นตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก (เวลาที�ญี�ปุ่ น 
เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั�วโมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! 
ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืBอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและ
จบั*** 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั  

ที�พกั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

09-13 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
10-14 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
11-15 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
12-16 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
13-17 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
14-18 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
15-19 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
16-20 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
17-21 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
18-22 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
19-23 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
20-24 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
21-25 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
22-26 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
23-27 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
24-28 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
25-29 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 
26-30 พฤศจกิายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 

27 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 
28 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 



 
 
 
 

 

วนัที�สอง   วดัอาซากุสะ - โตเกยีวสกายทร ี(ถ่ายรูป) - พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ - โกเท็มบะ 
แฟคทอรี� เอา้ทเ์ลท 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ วัดที�ไดช้ื�อวา่เป็นวัด
ที�มคีวามศักดิEสทิธิE และไดรั้บความเคารพนับถอืมากที�สดุแห่งหนึ�งในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิท
องคําที�ศักดิEสทิธิE ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�งมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั �งปี ประกอบกับ
ภายในวัดยงัเป็นที�ตั �งของโคมไฟยกัษ์ที�มขีนาดใหญท่ี�สดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้
ที�อยูด่า้นหนา้สดุของวัด ที�มชี ื�อว่า “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มี
ชื�อว่า ถนนนากามเิซะ ซึ�งเป็นที�ตั �งของรา้นคา้ขายของที�ระลกึพื�นเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น 
รองเทา้ พวงกญุแจที�ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของที�ระลกึอสิระ และทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่ับ
หอคอยที�สงูที�สดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมนํ่�าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo 
Sky tree) (ไม่รวมค่าขึBนหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก เปิดใหบ้ริการเมื�อ  วันที� 22 
พฤษภาคม  2555 โดยหอนี�มคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ�งมี
ความสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ หอคอย
โตเกยีวสกายทร ีที�บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ที�เต็มไปดว้ยกลิ�นอายแบบ
เมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

เดนิทางสู่ พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) ตั �งอยู่ในพื�นที�ที�เคยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบน
ชายฝั�งทศิตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ�งถกูพายไุตฝุ้่ นพัดถลม่ในปี 1966 จนกระทั �งตอ่มาอกี 40 ปี
ไดรั้บการบูรณะขึ�นใหม่ใหเ้ป็นแบบดั �งเดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กี�ยวกับ
วัฒนธรรม ลองและซื�อสนิคา้หัตถกรรมแบบดั �งเดมิ ภายในหมูบ่า้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรอืน ในอาคารแตล่ะ
หลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมอืแบบดั �งเดมิแลว้ ยงัสามารถชมพพิธิภณัฑแ์ละแกลลอรี�, ซื�อสนิคา้พื�นเมอืง, เพลดิเพลนิกับ
รา้นนํ�าชาและรา้นอาหาร นอกจากนี�ยังมจัีดอเีวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้กับฤดูกาลดว้ย เดนิทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี� 
เอา้ทเ์ลท ใหท้่านไดช้อ้ปปิ�งอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที�แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นโกอนิเตอร์
มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื�อ 
กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครื�องประดับ และนาฬกิาหรูอยา่ง 
TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั�น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื�อสนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื�นๆ 
อกีมากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ี�พัก 

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

จากน ัBนใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ Bาแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ Bาแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึBน 

วนัที�สาม   ภเูขาไฟฟูจชิ ัBน 5 (ขึBนอยูก่บัสภาพอากาศ) – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – พระใหญอ่ชุคิ ุไดบสุส ึ- 
AMI PREMIUM OUTLET  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 



 
 
 
 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิที�มคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที�มชี ื�อเสยีงเป็นที�รูจั้กไปทั�วโลกใน
เรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น ทั �งยังเป็น
จดุมุง่หมายของนักท่องเที�ยวตา่งชาตทิี�มาเยอืนญี�ปุ่ นตลอดทกุฤดูกาล นําทา่นขึBนสูช่ ัBนที� 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวน
สทิธิqไมข่ ึBน ในกรณีที�อากาศไมเ่อืBออํานวย หรอื ทางขึBนปิด) ที�ทุกทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิ
โดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื�อสนิคา้
ของที�ระลกึซึ�งเป็นสัญลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย จากนั�นนําท่านไปสัมผัสประสบการณ์
แปลกใหมท่ี� พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) ที�จําลองเรื�องราวของภเูขาไฟฟจู ิและทา่นจะได ้
สมัผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตกุารณ์เรื�องราวต่างๆ เกี�ยวกบัแผน่ดนิไหวที�เกดิขึ�นในประเทศญี�ปุ่ น และจากนั�นให ้
ทา่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศัย 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

 

นําทา่นนมสัการ พระใหญอ่ชุคิ ุไดบสุส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพทุธรปูปางยนืที�สงูที�สดุของประเทศญี�ปุ่ น และ
เคยเป็นรูปปั�นที�สงูที�สดุในโลกที�ถกูบันทกึไวโ้ดยหนังสอืบนัทกึสถติโิลกกนิเนสบุค๊ (Guinness Book of world records) 
เมื�อปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสูงถงึ 120 เมตร ทําใหส้ามารถมองเห็นไดต้ั �งแต่ใจกลางเมืองโตเกยีวเลยทีเดียว 
สามารถเขา้ไปยงับรเิวณภายในรปูปั�นและขึ�นไปยังจดุที�เป็นหอสงัเกตการณ์ในระดับความสงูที� 85 เมตร ซึ�งจะอยูต่รงสว่น
ของหนา้อกพระพทุธรปู เป็นจดุที�สามารถมองเห็น ววิในมมุดา้นกวา้งได ้ทั �งหมด บนชั �นนี�จะมกีระจกที�เป็นชอ่งหนา้ตา่งอยู่
ดว้ยกัน 4 ดา้น และมองเห็นภูเขาไฟฟจูไิดจ้ากตรงนี�อกีดว้ย (ราคาไมร่วมคา่เขา้พระพุทธรูปดา้นใน) จากนั�น นํา
ทา่นชอ้ปปิ�ง ณ AMI PREMIUM OUTLET ซึ�งภายในม ี100 รา้นคา้ของแบรนดท์ี�มคีณุภาพ จากทั �งภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ ที�จะทําใหท้า่นพอใจและมคีวามสขุไปกับการชอ้ปปิ�งสนิคา้ การออกแบบคอนเซ็ปตข์องเอา้ทเ์ล็ทแหง่นี� คอื 
เป็นเมอืงชายฝั�งตะวันตกของอเมรกิา ทา่นจะรูส้กึสนุกไปกบัการเดนิชอ้ปปิ�งและยงัมรีา้นอาหารหลากหลายรปูแบบใหท้า่น
เดนิเลอืกซื�อเลอืกหาสนิคา้ตามอธัยาศัย 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั  TSUKUBA ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที�ส ี�  สวนฮติาช ิซไีซดป์ารค์ – ชอ้ปปิB งชนิจกุ ุ - ออิอน มอลล ์– สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนรมิทะเลฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ (Hitachi Seaside Park) หรอื สวนฮติาช(ิHitachi Park) 
เป็นสวนรมิทะเลขนาดใหญ่ ที�มชี ื�อเสยีงดา้นทุ่งดอกไมท้ี�สวยงาม โดยเฉพาะทุ่งดอกโคเชยี (Kochia) ที�โดยปกตจิะมสีี
เขยีว และจะเปลี�ยนเป็นสแีดงในชว่งฤดูใบไมร้่วง ที�สวนฮติาชนิี�จะมชีว่งเวลาของทุ่งดอกไมบ้านที�เป็น ไฮไลท!์!! สําคัญ
อยูท่ั �งหมด 4 ชว่งเวลาดังนี� 

1. ทุง่ดอกนารซ์สิซสั (Narcissus) โดยจะบานชว่งฤดใูบไมผ้ล ิชว่งปลายเดอืนมนีาคมถงึกลางเดอืนเมษายน  

2. ทุง่ดอกทวิลปิ (Tulip) หรือที�เรียกว่าชว่ง Tulip World โดยจะบานในช่วงฤดูใบไมผ้ลเิชน่กัน ชว่งกลางเดอืนถงึ
ปลายเดอืนเมษายน ตอ่จากทุง่ดอกนารซ์สิซสั มดีอกทวิลปิสสีนัสดใสมากกวา่ 280,000 ตน้ จาก 220 สายพันธ ์

3. ทุง่ดอกเนโมฟีเลยี (Nemophila) หรอืที�เรยีกกนัวา่ชว่ง Nemophila Harmony โดยจะบานตอ่จากดอกทวิลปิในฤดู
ใบไมผ้ลเิหมอืนกนั ตั �งแตป่ลายเดอืนเมษายนจนถงึปลายเดอืนพฤษภาคม จะเป็นดอกไมส้ฟ้ีา และนํ�าเงนิ ทําใหทุ้ง่หญา้สี
เขยีวกลายเป็นสฟ้ีาสวยงามแปลกตา 



 
 
 
 

 

 4. ทุง่ดอกโคเชยี (Kochia) หรอืที�เรยีกวา่ชว่ง Kochia Carnival ในฤดใูบไมร้ว่งชว่งปลายเดอืนกนัยายนถงึกลางเดอืน
ตลุาคม โดยปกตติน้โคเชยีจะเป็นไมพุ้่มกลมสเีขยีวซึ�งก็สวยงามอยูแ่ลว้ แต่พอถงึชว่งฤดูใบไมร้่วงจะเปลี�ยนสเีป็นสแีดง
สดก็ยิ�งทําใหท้ั �งสวยงามและแปลกตามาก 

เที�ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําทา่นอสิระ ยา่นชอ้ปปิB งชนิจกุุ ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายและ เครื�องใช ้ไฟฟ้า กลอ้ง
ถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครื�องเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ที�จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนดเ์นม เสื�อผา้
แฟชั�นสําหรับวัยรุน่ เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื�นๆ อกีมากมาย 

นําทา่นเดนิทางสู ่ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที�นยิมในหมูนั่กทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาต ิเนื�องจาก
ตั �งอยูใ่กลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบที�ทันสมยัสไตลญ์ี�ปุ่ น มรีา้นคา้ที�หลากหลายมากกวา่ 150 
รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั�น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี�ยังมรีา้นเสื�อผา้แฟชั�นมากมาย เชน่ 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 ัBงนีBเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิq :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตาม



 
 
 
 

 

กฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัBงนีBข ึBนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัBนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน
สทิธิqในการปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีBไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี ค่ามนิบิาร์
ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�น
รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มนํี�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึBนตํ�า 34 ทา่น หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิาร
เพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิEในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เงื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

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

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อท่านชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที�
ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 



 
 
 
 

 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• ส่งรายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนา
หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิqไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั{วเครื�องบนิท ัBงส ิBน 

 

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

 

เงื�อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ได ้
ทุกกรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิEที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิE ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัBนในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ัBนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีB 

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

2. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ 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�ขัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะ
สั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัBงหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิqท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึBนในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิEการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิEในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  



 
 
 
 

 

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี� / 
ปลอดบุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร
เวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

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

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิEในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 


