
TOKYOFUJI 5D3N 
ซุปตารร์าคาไฟไหม ้2 

กําหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน-ตลุาคม 62 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 

เทยีวญปีุ่ น ชว่งทุง่ดอกไม ้ละลานตาสมีว่งสดใส กบัทุง่ดอกลาเวนเดอร ์



เพลดิเพลนิใจกบัดอกไมน้านาพรรณ ณ สวนดอกไมฮ้านาโนะมโิยโกะ 
ขนึภเูขาไฟฟจูชินั 5สญัลกัษณ์ของประเทศญปีุ่ น 

นมสัการสงิศกัดสิทิธ ิวดัอาซากสุะ แวะถา่ยรปูกบัโตเกยีวสกายทร ี
ชอ้ปปิงจุใจ ชนิจูกแุละโอไดบะ 

พเิศษ ฟรเีดย1์ วนั เลอืกซอืทวัรเ์สรมิ โตเกยีว ดสินยีแ์ลนด ์หรอื ชอ้ปปิงเต็มวนั 

อาบนําแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 
มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว จํานวน 

24-28มถินุายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
25-29มถินุายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

27 มถินุายน – 01 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
28 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
29 มถินุายน – 03 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
30 มถินุายน – 04กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

01-05กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
02-06กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
03-07กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
04-08 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
05-09 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
06-10 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
07-11กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
08-12 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
09-13 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
10-14 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
11-15 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
15-19 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
16-20 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
17-21 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
18-22 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
19-23 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
20-24 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
21-25 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
22-26 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
23-27 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
25-29 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
26-30 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
27-31 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
01-05 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
02-06 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
03-07 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
09-13 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
10-14 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
15-19 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
16-20 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
17-21 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
22-26 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
23-27 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
24-28 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

29 สงิหาคม-02 กนัยายน2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
30 สงิหาคม-03 กนัยายน2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
31 สงิหาคม-04 กนัยายน2562 14,888.- 7,900.- 34+1 



** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 
 ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,500 บาท/ทรปิ** 

 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกันทสีนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนิ AIR ASIA Xเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ600 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีง จัดทนัีงแบบ 3-3-3  
(นําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

วนัทสีอง   สนามบนินารติะ –วดัอาซากุสะ – ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีพธิชีงชาญปีุ่ น- สวนดอกไมฮ้า
นะโนะมยิาโกะ- ออนเช็นธรรมชาต ิ 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอืความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก 
เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

04-08 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
05-09 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
06-10 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
07-11 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
08-12 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
09-13 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
10-14 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
11-15 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
12-16 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
13-17 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
14-18 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
15-19 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
16-20 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
17-21 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
18-22 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
19-23 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
20-24 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
21-25 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
22-26 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
23-27 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
24-28 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
25-29 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
26-30 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

27 กนัยายน – 01 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
28 กนัยายน – 02 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
29 กนัยายน – 03 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
30 กนัยายน – 04 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 



 

นําท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แม่กวนอิมทองคําณวดัอาซากุสะ
(Asakusa Temple)วัดทไีดช้อืว่าเป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธแิละไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีุด
แหง่หนงึในกรงุโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทศีักดสิทิธขินาด 5.5 เซนตเิมตร
ซงึมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตีัง
ของโคมไฟยกัษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตรซงึแขวนหอ้ยอยูณ่ประตูทางเขา้ที
อยูด่า้นหนา้สดุของวัดทมีชีอืวา่ “ประตฟู้าคํารณ”และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่
กวนอมิทองคํามชีอืวา่ถนนนากามเิซะซงึเป็นทตีังของรา้นคา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงต่างๆมากมาย
อาทขินมนานาชนดิของเล่นรองเทา้พวงกญุแจทรีะลกึฯลฯใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของที
ระลกึอสิระและท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทสีงูทสีุดในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่อง
กรุงโตเกยีวณรมิแม่นําสุมดิะหอคอยโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree)(ไมร่วมคา่ขนึ
หอคอย) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลกเปิดใหบ้รกิารเมอืวันท ี22 พฤษภาคม 2555 
โดยหอนีมคีวามสูง 634 เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกว่างโจวซงึมี
ความสงู 600 เมตรและหอซเีอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโตของแคนาดามคีวามสงู 553 เมตรทวิทัศน์
ของ “หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี ทบีรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอา
ซะกซุา่ทเีต็มไปดว้ยกลนิอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนันสมัผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ นนันก็คอืการเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado)โดยการชงชา
ตามแบบญปีุ่ นนันมขีนัตอนมากมายเรมิตังแตก่ารชงชาการรับชาและการดมืชาทกุขนัตอนนันลว้นมพีธิี
รายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมากพธิชีงชานีไม่ใชแ่ค่รับชมอยา่งเดยีวยังเปิดโอกาสให ้
ท่านไดม้ีส่วนร่วมในพธิีการชงชานีอีกดว้ยและจากนันใหท้่านไดอ้สิระเลือกซือของทีระลกึตาม
อัธยาศัยเดนิทางสู่ สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวน
ดอกไมท้ีเรียกไดว้่างดงามทีสุดแห่งหนึงในบรเิวณๆ ภูเขาไฟฟูจ ิสวนดอกไมข้นาดใหญ่ใกลก้ับ
ทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟฟจู ิมพีนืทถีงึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร ่มดีอกไม ้
หลายพันธุ ์ทปีลกูไวใ้หนั้กทอ่งเทยีวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทงัปี ภายในสวนนอกจากทุง่กวา้งแลว้นัน
ยังมดีอกไมท้ถีูกปลูกไวใ้นโดมขนาดใหญ่ เพอืทวี่าหากวันใดทมีฝีนตก ยังสามารถสัมผัสความงาม
ของดอกไมใ้นรม่ได ้ไฮไลท!์!!นําตกเมยีวจนินําตกสงู 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บรเิวณ
รอบๆ นําตกยังมกีังหันและ มุมถ่ายรูปใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  
ท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ังแต่ฤดูใบไมผ้ลจินถงึฤดูใบไมร้่วง ทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลา
ดอกไมบ้าน ว่าชว่งไหนมดีอกไมอ้ะไรใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสสีันของดอกไมน้านาพันธุ ์(ปลาย
เดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถิุนายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : 
ดอกป๊อปปี,แคลฟิอรเ์นยีป๊อปปี, เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : ดอกบานชนื,ดอกคอ
สมอส และดอกทานตะวนั เป็นตน้) 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) 

พกัท ี FUJI SUN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดบีวกนั 

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ําแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชนํ่าแรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 

วนัทสีาม ภูเขาไฟฟูจ ิ–ชมทุง่ดอกลาเวนเดอร ์-โตเกยีว -ดวิตฟีร ี- ชอ้ปปิงชนิจูกุ –ชอ้ปปิงโอไดบะ
และไดเวอร ์ซติ ี



เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจทิมีคีวามสงูเหนอืจากระดับนําทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทมีชีอืเสยีงเป็น
ทรีูจ้ักไปทัวโลกในเรอืงความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์
หนงึของประเทศญปีุ่ น ทังยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทียวต่างชาตทิีมาเยือนญีปุ่ นตลอดทุก
ฤดูกาล นําท่านขนึสู่ชนัที 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิไม่ขนึ ในกรณีทีอากาศไม่
เออือํานวย หรอื ทางขนึปิด) ททีุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ
ภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซอื
สนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกับการถา่ยรปูและซอืของทรีะลกึตามอธัยาศัย 

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เทศกาลสมุนไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร(์Fujikawaguchiko Herb 
Festival) ทุ่งดอกไมส้มีว่งณสวนยากซิะกแิละสวนโออชิสิวนสวยทเีต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็ม
ทอ้งทุง่กวา้งโดยมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบสนํีาเงนิเขม้ตัดกันพอดกีับทุ่งลาเวนเดอรส์ี
มว่งเขม้สวยงาม!!!ไฮไลทข์องงานเทศกาลประจําเมอืงอย่างงานเทศกาลสมุนไพรหลากชนดิทถีอื
เป็นของขนึชอืประจําเมอืงภายในงานเทศกาลจะมบีธูจําหน่ายผลติภัณฑม์ากมายททํีาจากสมนุไพร
นานาชนดิรวมไปถงึชาหอมๆใหไ้ดช้มิกันอย่างเต็มทนีอกจากนยีังมกีารประกวดจัดสวนสวยและการ
แสดงดนตรกีลางแจง้ดว้ยอสิระใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย(ดอกลา
เวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่นั ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศ สงวนสทิธหิากดอกลาเวนเดอรไ์มม่ ี
ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไปยงัสถานทอีนืทดแทนไดต้ามความเหมาะสม) 

จากนันเดนิทางกลับสู่กรุงโตเกยีวนําท่านสู่ ย่านชอ้ปปิงชนิจุกุใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับ
การชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและ เครอืงใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครอืงเล่นเกมส ์หรอื
สนิคา้ทีจะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือผา้ แบรนด์เนม เสือผา้แฟชันสําหรับวัยรุ่น 
เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆอกีมากมาย
นําท่านสู่ดวิตฟีรอีสิระใหท้่านเลือกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ทัง เสอืผา้ นําหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย
จากนันชอ้ปปิงกนัตอ่ ณยา่นโอไดบะ(Odaiba)เกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิงและแหลง่บนัเทงิ
ตา่งๆ ในอา่วโตเกยีวไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชีอืเสยีงและเป็นทนียิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมทสีวยงามตังอยูม่ากมายแลว้แตก่็ยงัคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของ
พนืทสีเีขยีวไดเวอรซ์ติโีตเกยีวพลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza)เป็นหา้งดังอกีหา้งหนงึทอียู่
บนเกาะโอไดบะจดุเดน่ของหา้งนกี็คอืหุน่ยนตก์นัดมัขนาดเทา่ของจรงิซงึมขีนาดใหญม่ากในบรเิวณ



หา้งก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดัมอยา่งเชน่ กนัดมัคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดู
นทิรรศกาลกนัดัมก็ตอ้งไปทกีนัดมัฟรอนท ์(Gundam Front)ซงึอยูใ่นบรเิวณหา้งไดรเวอรซ์ติ ี
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วนัทสี ี อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยัหรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 

***อสิระทอ่งเทยีวเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 

 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพอืความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปปิงในยา่น
การคา้อันทันสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บปิงชอืดัง  

แนะนําสถานททีอ่งเทยีวในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ตวัรถไฟ) 

 ยา่นฮาราจกูทุา่นจะไดพ้บกบัการแต่งตัวทเีป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญปีุ่ น การแต่ง
กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ 

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเป็น
ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี คติตี คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์ของเด็กเล่นที
หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซอืหาอยา่งจใุจ  

 ชบิยูา่ ยา่นวัยรุน่ชอืดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้นืตาตนืใจกับแฟชนัทันสมัยของหนุ่ม
สาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชอืดังทีเป็น
สญัลักษณ์ของยา่นนัน  

 สวนอุเอโนะ(Ueno Park)เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว จุดชมซากุระยอดนยิมของ
กรงุโตเกยีว 

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทคีกึคักเกอืบตลอดเวลาตังอยูร่ะหว่างสถานีอเุอ
โนะ (Ueno Station) และสถานโีอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง ของ
สด ของใช ้เครอืงสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ทังของญปีุ่ น และของนําเขา้ทสีว่นใหญจ่ะมรีาคาถกู
กวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพมิไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผกัสด รา้นขนมและของกนิเลน่  

หรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์สวนสนุกทมีนัีกท่องเทยีวต่อปีเกอืบ 20 ลา้นคนต่อ ซงึ
มากทสีดุในประเทศญปีุ่ น และมากเป็นอนัดับ 2 ของโลก สรา้งขนึโดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์ูนวอลท์
ดสินยี ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซงึเป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทสีรา้งขนึนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดทสีนุกสนาน (ราคาไม่
รวมคา่เขา้ ราคาประมาณ 3,000 บาท/ทา่น) 

 World Bazaar 
 Tomorrowland 
 Toontown 
 Fantasyland 
 Critter Country 
 Westernland 



 Adventureland 
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วนัทหีา้ สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 
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09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทยีวบนิทXีJ601 

13.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

โปรแกรมนไีมร่บัจอยทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 



 
บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆเป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 



× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื
รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีีนําหนักเกนิกว่าทีสายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 

เดนิทางขนึตํา 34 ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทจีะชําระ
คา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 โปรแกรมนชํีาระเงนิเต็มจํานวน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทงัหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีด ้
ระบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุอืพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื
เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 
 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

 ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้

หมายเหตกุรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุ
ไวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทังสนิรวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไปกับ
คณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธไิมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 



4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอด

บหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท2ี ของการเดนิทาง ถงึวันท3ี ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชวัโมง ในวันนันๆ มอิาจ

เพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทใีชท้ังหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ.................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


