
TOKYOFUJI 5D3N 
ซุปตาร ์ลาเวนเดอร ์บานฉํา 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม - กนัยายน2562 
 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

โตเกยีว ขอพร ณ วดัอาซากุสะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
พรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจู ิแลนดม์ารค์ของประเทศญปีุ่ น 



ชม ทุง่ลาเวนเดอร ์พรอ้มรบักลนิหอมชนืใจ 
แวะถา่ยรปู ณ หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 

สกัการะสงิศกัดสิทิธ ิณ วดันารติะ 
ชอ้ปปิงจุใจ เอา้เลตมอลล ์ออิอนมอลล ์และโอไดบะ  

อาบนําแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 
มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว บสั 34+1 

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

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

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

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

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

30 กรกฎาคม – 03 สงิหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
03 – 07สงิหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 



** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ
 ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกด์

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง 

07.30 น. พรอ้มกันทสีนามบนินานาชาตดิอนเมอืง
การบนิ AIR ASIA X
เชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X 
(นําหนักกระเป๋า 

 

10.45น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ี

19.40 น.   ถงึเมอืงนารติะประเทศญปีุ่ น
เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง 
สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั

ทพีกั  NARITA KIKUSUI HOTEL 

วนัทสีอง นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ
โกะ-โกเท็มบะแฟคทอรเีอา้ทเ์ลท

07 – 11สงิหาคม 2562
08 – 12สงิหาคม 2562
10 – 14สงิหาคม 2562
13 – 17สงิหาคม 2562
14 – 18สงิหาคม 2562
15 – 19สงิหาคม 2562
17 – 21สงิหาคม 2562
18 – 22สงิหาคม 2562
23 – 27สงิหาคม 2562
24 – 28สงิหาคม 2562
26 – 30 สงิหาคม 2562

30 สงิหาคม – 03 กนัยายน 
31 สงิหาคม –04 กนัยายน 

06 – 10กนัยายน 2562
07 – 11กนัยายน 2562
13 – 17กนัยายน 2562
14 – 18กนัยายน 2562
19 – 23กนัยายน 2562
21 – 25กนัยายน 2562
25 – 29กนัยายน 2562
26 – 30กนัยายน 2562

 
เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี ราคา 

ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,500 บาท/ทรปิ** 
 

สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น 

สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 
AIR ASIA Xเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

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

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ606 

เมอืงนารติะประเทศญปีุ่ นหลังจากผา่นขนัตอนศลุกากรแลว้นําท่านเดนิทางสูท่พีัก
ชวัโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา

ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  

NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) -สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิา
โกเท็มบะแฟคทอรเีอา้ทเ์ลท -แชนํ่าแรธ่รรมชาต ิ

2562 19,888.- 7,900.
2562 25,888.- 7,900.
2562 22,888.- 7,900.
2562 22,888.- 7,900.
2562 22,888.- 7,900.
2562 22,888.- 7,900.
2562 22,888.- 7,900.
2562 22,888.- 7,900.
2562 22,888.- 7,900.
2562 22,888.- 7,900.
2562 22,888.- 7,900.

 2562 22,888.- 7,900.
กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.

2562 19,888.- 7,900.
2562 19,888.- 7,900.
2562 20,888.- 7,900.
2562 20,888.- 7,900.
2562 20,888.- 7,900.
2562 20,888.- 7,900.
2562 20,888.- 7,900.
2562 20,888.- 7,900.

ปี ราคา 7,900  บาท** 

อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

ทนัีง จัดทนัีงแบบ 3-3-3  
อนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

หลังจากผา่นขนัตอนศลุกากรแลว้นําท่านเดนิทางสูท่พีัก(เวลาทญีปีุ่ น 
กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***

ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิา

7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 
7,900.- 1 



เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(1) 
จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีวนําท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคําณวดัอาซากุสะ
(Asakusa Temple)วัดทไีดช้อืว่าเป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธแิละไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีุด
แหง่หนงึในกรงุโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทศีักดสิทิธขินาด 5.5 เซนตเิมตร
ซงึมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตีัง
ของโคมไฟยกัษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตรซงึแขวนหอ้ยอยูณ่ประตูทางเขา้ที
อยูด่า้นหนา้สดุของวัดทมีชีอืว่าประตฟู้าคํารณและถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่
กวนอมิทองคํามชีอืวา่ถนนนากามเิซะซงึเป็นทตีังของรา้นคา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงต่างๆมากมาย
อาทขินมนานาชนดิของเล่นรองเทา้พวงกญุแจทรีะลกึฯลฯใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของที
ระลกึอสิระและท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทสีงูทสีุดในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่อง
กรุงโตเกยีวณรมิแม่นําสุมดิะหอคอยโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree)(ไมร่วมคา่ขนึ
หอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลกโดยหอนมีคีวามสงู 634 เมตร 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้เีรยีก
ไดว้า่งดงามทสีดุแหง่หนงึในบรเิวณๆ ภเูขาไฟฟจู ิสวนดอกไมข้นาดใหญใ่กลก้บัทะเลสาบยามานะกะ
และภเูขาไฟฟจู ิมพีนืทถีงึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร ่มดีอกไมห้ลายพันธุ ์ทปีลกูไว ้
ใหนั้กท่องเทยีวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทังปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกวา้งแลว้นันยังมดีอกไมท้ถีูก
ปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ ่เพอืทวีา่หากวันใดทมีฝีนตก ยงัสามารถสมัผัสความงามของดอกไมใ้นรม่ได ้
ไฮไลท!์!!นําตกเมยีวจนินําตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บรเิวณรอบๆ นําตกยังมี
กงัหันและ มมุถ่ายรูปใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเขา้
ชมดอกไมไ้ดต้ังแต่ฤดูใบไมผ้ลจินถงึฤดูใบไมร้่วง ทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาดอกไมบ้าน ว่าชว่ง
ไหนมดีอกไมอ้ะไรใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสสีันของดอกไมน้านาพันธุ์ (ปลายเดอืนเมษายน-
กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถิุนายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี,
แคลฟิอรเ์นยีป๊อปปี, เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : ดอกบานชนื,ดอกคอสมอส และดอก
ทานตะวนั เป็นตน้)เดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอร ีเอา้ทเ์ลท(Gotemba Outlet)ใหท้า่นไดช้อ้ป
ปิงอยา่งจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทแีหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 
เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ 
เลอืกซอื กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดู
เครอืงประดับ และนาฬกิาหรูอยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES 
ฯลฯ รองเทา้แฟชนั HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซอื
สนิคา้สําหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อนืๆ อกีมากมาย ไดเ้วลานํา
ทา่นเขา้สูท่พีัก 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) 

ทพีกั Fujisan Resort Hotelหรอืระดบัเดยีวกนั   

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ําแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชนํ่าแรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 

 



วนัทสีาม ภูเขาไฟฟูจชินั 5 (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) – การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น - เทศกาลสมุนไพร
และทุง่ดอกลาเวนเดอร-์ โตเกยีว- หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 

 นําท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ(ิFuji Mountain)ทมีคีวามสงูเหนือจากระดับนําทะเล 3,776 เมตร 
ภเูขาทมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจ้ักไปทัวโลกในเรอืงความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงั
ถอืวา่เป็นสญัลักษณห์นงึของประเทศญปีุ่ น ทังยงัเป็นจุดมุง่หมายของนักท่องเทยีวต่างชาตทิมีาเยอืน
ญปีุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขนึสู่ชนัท ี5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอสงวนสทิธไิม่ขนึ ในกรณีที
อากาศไมเ่ออือํานวย หรอื ทางขนึปิด) ททีุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิ
โดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย จากนันสัมผัสวัฒนธรรม
ดังเดมิของชาวญีปุ่ นนันก็คือการเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado)โดยการชงชาตามแบบญีปุ่ นนันมี
ขันตอนมากมายเรมิตังแต่การชงชาการรับชาและการดมืชาทุกขันตอนนันลว้นมพีธิีรายละเอยีดที
บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมากพธิชีงชานีไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีวยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วน
รว่มในพธิกีารชงชานอีกีดว้ยและจากนันใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืของทรีะลกึตามอธัยาศัย 

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เทศกาลสมุนไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร(์Fujikawaguchiko Herb 
Festival) ทุ่งดอกไมส้มีว่งณสวนยากซิะกแิละสวนโออชิสิวนสวยทเีต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็ม
ทอ้งทุง่กวา้งโดยมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบสนํีาเงนิเขม้ตัดกันพอดกีับทุ่งลาเวนเดอรส์ี
มว่งเขม้สวยงาม!!!ไฮไลทข์องงานเทศกาลประจําเมอืงอย่างงานเทศกาลสมุนไพรหลากชนดิทถีอื
เป็นของขนึชอืประจําเมอืงภายในงานเทศกาลจะมบีธูจําหน่ายผลติภัณฑม์ากมายททํีาจากสมนุไพร
นานาชนดิรวมไปถงึชาหอมๆใหไ้ดช้มิกันอย่างเต็มทนีอกจากนยีังมกีารประกวดจัดสวนสวยและการ
แสดงดนตรกีลางแจง้ดว้ยอสิระใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย(ดอกลา
เวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่นั ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศ สงวนสทิธหิากชว่งวนัเดนิทางลาเวน
เดอรไ์มม่แีลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้) 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่หมูบ่า้นเยอรมนัแห่งโตเกยีว (Tokyo German Village)ตังอยู่ใน
จังหวัดชบิะบนอาณาบรเิวณขนาดใหญ่อยูห่่างใจกลางกรุงโตเกยีว (Tokyo) ออกไปราว2 ชวัโมงที
หมู่บา้นเยอรมันแห่งโตเกยีวนันมทีังเครอืงเล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามากโซนประสบการณ์
ธรรมชาตเิกมกฬีาและโซนสมัผัสชวีติสตัวร์วมไปถงึมกีจิกรรมworkshop ตา่งๆกจิกรรมเก็บเกยีวผลไม ้
ตามฤดูกาล เป็นสไตล์หมู่บา้นทีจําลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุ่งในเยอรมนีทีมทีุ่งดอกไมไ้วใ้ห ้
ถา่ยรปูเลน่มอีาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลอืกทานกันตามอธัยาศัย  



คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั TENDER VILLA KUJUKURIหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี นารติะ - วดันารติะซงั- โอโมเตะซงัโดะนารติะ- ชอ้ปปิงโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี- ออิอนมอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 

เดนิทางสู ่วดันารติะซงั (Naritasan)เป็นวัดพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ทมีชีอืเสยีงมากของเมอืงนาริ
ตะ สรา้งขนึในปี 940 ตังอยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารทหีลากหลาย
ตังอยูใ่นบรเิวณทกีวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชนัสไตล ์Tahotoมชีอืว่า Great Pagoda of 
Peace นอกจากนยีงัมสีวนญปีุ่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย เสน้ทางทนํีามาสูว่ัดนารติะซงัคอืถนนชอ้ปปิง
โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (OmotesandoNarita Street)หรอื ถนนปลาไหลระยะทางประมาณ 1 
กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เชน่ รา้นจําหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดังเดมิ รา้นอาหาร 
และรา้นของทรีะลกึ ซงึเปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทยีวมานานหลายศตวรรษ 

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดนิทางสูย่า่นโอไดบะ (Odaiba)คอืเกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิงและแหล่งบันเทงิต่างๆ ใน
อ่าวโตเกียวไดรั้บการปรับปรุงใหม้ีชอืเสียงและเป็นทีนิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมทสีวยงามตังอยูม่ากมายแลว้แตก่็ยงัคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณข์อง
พนืทสีเีขยีวไดเวอรซ์ติโีตเกยีวพลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza)เป็นหา้งดังอกีหา้งหนงึทอียู่
บนเกาะโอไดบะจดุเดน่ของหา้งนกี็คอืหุน่ยนตก์นัดมัขนาดเทา่ของจรงิซงึมขีนาดใหญ่มากในบรเิวณ
หา้งก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดัมอย่างเช่น กนัดมัคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดู
นทิรรศกาลกันดัมก็ตอ้งไปทกีนัดมัฟรอนท ์(Gundam Front) ซงึอยูใ่นบรเิวณหา้งไดรเวอรซ์ตินํีา
ท่านชอ้ปปิงต่อทอีอิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall)หา้งสรรพสนิคา้ทนียิมในหมูนั่กท่องเทยีว
ชาวต่างชาต ิเนืองจากตังอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีทันสมัย
สไตลญ์ปีุ่ น มรีา้นคา้ทหีลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชนั อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์
ภายในบา้น นอกจากนยีังมรีา้นเสอืผา้แฟชนัมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 
Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้ 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

20.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทยีวบนิทXีJ607 

**บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 

วนัทหีา้ สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ  หกัคา่ตวัออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* 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 และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก 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: 

 มดัจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ
ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

 



โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 

 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืทงัหมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์งัหมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจาํ

ทพีกัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทยีวบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ทงั

มดัจาํ หรอืคา่ทวัรท์งัหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินนัๆ 

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 ตอ่คนตอ่วนัเรมิในวันท2ี 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) 
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