
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TOKYO FUJI 5D3N 
ซุปตาร ์ราคาไฟไหม ้1 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน - กนัยายน 2562 
 
 

 
 

โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 
โตเกยีว ขอพร ณ วดัอาซากุสะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
พรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจ ิแลนดม์ารค์ของประเทศญีปุ่่ น 

ชม ทุง่ลาเวนเดอร ์พรอ้มรบักลิน่หอมชืน่ใจ 
แวะถา่ยรปู ณ  หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 

สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์ณ วดันารติะ 
ชอ้ปป้ิงจใุจ เอา้เลตมอลล ์ออิอนมอลล ์และโอไดบะ  

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

24 – 28 มถินุายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

25 – 29 มถินุายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

26 – 30 มถินุายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

28 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

29 มถินุายน – 03 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

30 มถินุายน – 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 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

29 กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

30 กรกฎาคม – 03 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

31 กรกฎาคม – 04 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

01 – 05 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

02 – 06 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

04 – 08 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

05 – 09 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

06 – 10 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

07 – 11 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

08 – 12 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

10 – 14 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

11 – 15 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

13 – 17 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

14 – 18 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

15 – 19 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

16 – 20 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

 

17 – 21 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

18 – 22 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

19 – 23 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

20 – 24 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

21 – 25 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

22 – 26 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

23 – 27 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

24 – 28 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

25 – 29 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

27 – 31 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

28 สงิหาคม – 01 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

29 สงิหาคม – 02 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

30 สงิหาคม – 03 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

31 สงิหาคม – 04 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

01 – 05 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

02 – 06 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

03 – 07 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

04 – 08 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

05 – 09 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

06 – 10 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

07 – 11 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

08 – 12 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

09 – 13 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

10 – 14 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

11 – 15 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

12 – 16 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

13 – 17 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

14 – 18 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

15 – 19 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

16 – 20 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

17 – 21 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

18 – 22 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

19 – 23 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

20 – 24 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

21 – 25 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

22 – 26 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

23 – 27 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

24 – 28 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

25 – 29 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

26 – 30 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

27 กนัยายน – 01 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

28 กนัยายน – 02 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

29 กนัยายน – 03 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

30 กนัยายน – 04 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

07.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./
ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

10.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศ
ญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั   NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่อง นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) - ดวิตีฟ้ร ี- สวนดอกไมฮ้านะโนะ
มยิาโกะ -โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ลท - แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว น าทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ (Asakusa Temple) 

วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองค์
เจา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่กัด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ 

ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า  ประตฟู้าค ารณ และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอิ
มทองค า มชีือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของ
เล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถา่ยรูปคู่

กบัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo 
Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก โดยหอนี้มคีวามสงู 634 เมตร น าทา่นสู ่

ดวิตีฟ้ร ีอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตามอัธยาศยั 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  
เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้ีเ่รียกไดว้่างดงามทีส่ดุแห่ง

หนึง่ในบรเิวณๆ ภูเขาไฟฟูจ ิสวนดอกไมข้นาดใหญ่ใกลก้บัทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจ ิมีพื้นทีถ่งึ 300 ,000 ตาราง
เมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลายพันธุ ์ทีป่ลกูไวใ้หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทัง้ปี ภายในสวนนอกจาก

ทุ่งกวา้งแลว้นัน้ยังมีดอกไมท้ี่ถูกปลูกไวใ้นโดมขนาดใหญ่ เพื่อที่ว่าหากวันใดที่มีฝนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของ
ดอกไมใ้นร่มได ้ไฮไลท!์!! น า้ตกเมยีวจนิ น ้าตกสงู 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บรเิวณรอบๆ น ้าตกยังมกีงัหันและ 
มุมถ่ายรูปใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ัง้แต่ฤดูใบไมผ้ลิ

จนถงึฤดูใบไมร้่วง ทางสวนมีตารางบอกชว่งเวลาดอกไมบ้าน ว่าชว่งไหนมีดอกไมอ้ะไรใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสสีนัของ
ดอกไมน้านาพันธุ ์(ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถินุายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : 
ดอกป๊อปป้ี,แคลฟิอรเ์นยีป๊อปป้ี, เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : ดอกบานชืน่,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวนั 

เป็นตน้) เดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ลท (Gotemba Outlet)  ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนด์
เนมที่แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 

CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดบั และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 
รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, 

BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3)  

ทีพ่กั Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั   



 
 
 
 

 
 
 
 
 

จากน ัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น า้แร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 
 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น - เทศกาลสมุนไพรและทุง่
ดอกลาเวนเดอร ์- โตเกยีว - หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิ(Fuji Mountain) ทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชีือ่เสยีงเป็นที่
รูจ้ักไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น 
ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดูกาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอ

สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภเูขาและ
ววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้

ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและ
ซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดย
การชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนั้น มีขัน้ตอนมากมาย เร ิ่มตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขัน้ตอนนั้นลว้นมีพธิี 

รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี้ ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิี
การชงชานี้อกีดว้ย และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เทศกาลสมนุไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร ์  (Fujikawaguchiko Herb Festival) ทุง่ดอกไม ้
สมี่วง ณ สวนยากซิะกแิละสวนโออชิ ิสวนสวยทีเ่ต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็มทอ้งทุง่กวา้ง โดยมฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟฟูจิ

และทะเลสาบสนี ้าเงนิเขม้ตดักนัพอดกีบัทุ่งลาเวนเดอรส์มี่วงเขม้สวยงาม !!!ไฮไลทข์องงานเทศกาลประจ าเมืองอย่าง งาน
เทศกาลสมุนไพรหลากชนดิทีถ่อืเป็นของขึน้ชือ่ประจ าเมอืง ภายในงานเทศกาลจะมบีูธจ าหน่ายผลติภณัฑม์ากมายทีท่ าจาก
สมุนไพรนานาชนดิ รวมไปถงึชาหอมๆ ใหไ้ดช้มิกันอย่างเต็มที ่นอกจากนี้ ยังมีการประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรี

กลางแจง้ดว้ย อสิระใหท้่านไดส้มัผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้นี้
ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ สงวนสทิธิห์ากชว่งวนัเดนิทางลาเวนเดอรไ์มม่แีลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไม่
ตอ้งแจง้ลว่งหนา้)   
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ในจังหวัดชบิะ บนอาณาบรเิวณ
ขนาดใหญ่ อยู่ห่างใจกลางกรุงโตเกยีว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชัว่โมง ทีห่มู่บา้นเยอรมันแห่งโตเกยีวนัน้มีทัง้เครือ่งเลน่แบบ

สวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาต ิเกม กฬีา และโซนสมัผัสชวีติสตัว ์รวมไปถงึมีกจิกรรม workshop 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

ต่างๆ กจิกรรมเก็บเกีย่วผลไมต้ามฤดูกาล เป็นสไตลห์มู่บา้นทีจ่ าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุ่งในเยอรมนี ทีม่ีทุ่งดอกไมไ้ว ้
ใหถ้า่ยรูปเลน่ มอีาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลอืกทานกนัตามอัธยาศยั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  TENDER VILLA KUJUKURI หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ นารติะ - วดันารติะซงั - โอโมเตะซงัโดะ นารติะ - ชอ้ปป้ิง โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้- ออิอนมอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดนิทางสู ่วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ทีม่ีชือ่เสยีงมากของเมืองนารติะ สรา้งข ึน้ในปี 940 
ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมีอาคารทีห่ลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณทีก่วา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลกั 
เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มชีือ่ว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมสีวนญีปุ่่ น และสวนยุโรปอกีดว้ย เสน้ทางทีน่ ามา

สูว่ัดนารติะซังคอืถนนชอ้ปป้ิงโอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล ระยะทาง
ประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ เชน่ รา้นจ าหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของ

ทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ 
เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
เดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการ

ปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลงัของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แตก่็ยังคง
ความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) 
เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก 

ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกนัดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกนัดัม้ 
ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติีน้ าท่านชอ้ปป้ิงตอ่ที ่ออิอน มอลล ์(Aeon 

Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ 
ภายในตกแตง่ในรูปแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มีรา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ 
และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมีรา้นเสื้อผา้แฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom 

games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้  
ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 
20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607  
 

วนัทีห่า้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

โปรแกรมนีไ้มร่บัจอยทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม

ความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลา
ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร์ในหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ

ยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอวี

ซา่ 
× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 
× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 34 ทา่น หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่
เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

งดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 
 โปรแกรมนีช้ าระเงนิเต็มจ านวน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 
• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
• หากช าระเงนิแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์
• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่

ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 

หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• ไมส่ามารถยกเลกิเดนิทางได ้
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น เงินสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ
เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทวัร.์.................................................................................  วันเดนิทาง........................................ 
ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 
จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 
รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 
 
 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


