
 

TOKYO FUJI 5D3N 
ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนพฤษภำคม - กนัยำยน 2562 

 

 
โดยสำยกำรบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

โตเกยีว ขอพร ณ วดัอำซำกุสะ ผำ่นชมโตเกยีวสกำยทร ี 
พรอ้มชมววิภูเขำไฟฟูจ ิแลนดม์ำรค์ของประเทศญีปุ่่ น 

ชม ทุง่ลำเวนเดอร ์พรอ้มรบักลิน่หอมชืน่ใจ 

แวะถำ่ยรูป ณ  หมูบ่ำ้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 

สกักำระสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ วดันำรติะ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ เอำ้เลตมอลล ์ออิอนมอลล ์และโอไดบะ  

อำบน ำ้แรธ่รรมชำต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี ำ้ดืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

20 - 24 พฤษภำคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

22 – 26 พฤษภำคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

24 – 28 พฤษภำคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

25 – 29 พฤษภำคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

26 – 30 พฤษภำคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

27 – 31 พฤษภำคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

28 พฤษภำคม – 01 มถินุำยน 2562 19,888.- 7,900.- 1 



 

 
** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / Infant เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 2 ปี รำคำ 7,900  บำท** 

 รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ** 
 

29 พฤษภำคม – 02 มถินุำยน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

30 พฤษภำคม – 03 มถินุำยน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

31 พฤษภำคม – 04 มถินุำยน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

01 – 05 มถินุำยน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

07 – 11 มถินุำยน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

08 – 12 มถินุำยน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

13 – 17 มถินุำยน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

14 – 18 มถินุำยน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

15 – 19 มถินุำยน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

21 – 25 มถินุำยน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

22 – 26 มถินุำยน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

27 มถินุำยน – 01 กรกฎำคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

28 มถินุำยน – 02 กรกฎำคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

29 มถินุำยน – 03 กรกฎำคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

03 – 07 กรกฎำคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

06 – 10 กรกฎำคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

10 – 14 กรกฎำคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

13 – 17 กรกฎำคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

19 – 23 กรกฎำคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

20 – 24 กรกฎำคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

26 – 30 กรกฎำคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

27 – 31 กรกฎำคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

30 กรกฎำคม – 03 สงิหำคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

03 – 07 สงิหำคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

07 – 11 สงิหำคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

08 – 12 สงิหำคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

10 – 14 สงิหำคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

13 – 17 สงิหำคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

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

15 – 19 สงิหำคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

17 – 21 สงิหำคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

18 – 22 สงิหำคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

23 – 27 สงิหำคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

24 – 28 สงิหำคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

26 – 30 สงิหำคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

30 สงิหำคม – 03 กนัยำยน 2562 22,888.- 7,900.- 1 

31 สงิหำคม – 04 กนัยำยน 2562 22,888.- 7,900.- 1 

06 – 10 กนัยำยน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

07 – 11 กนัยำยน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

13 – 17 กนัยำยน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

14 – 18 กนัยำยน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

19 – 23 กนัยำยน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

21 – 25 กนัยำยน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

25 – 29 กนัยำยน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

26 – 30 กนัยำยน 2562 20,888.- 7,900.- 1 



 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนำมบนิดอนเมอืง – สนำมบนินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น 

07.30 น. พรอ้มกันที ่สนำมบนินำนำชำตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคำนเ์ตอร ์สำยกำรบนิ 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 ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

10.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนำรติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลำทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวำ่

เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส ำคญัมำก!! 

ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษ

ปรบัและจบั*** 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั   NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง นำรติะ - โตเกยีว - วดัอำซำกุสะ – โตเกยีวสกำยทร ี(ถำ่ยรปู) - สวนดอกไมฮ้ำนะโนะมยิำโกะ -โกเท็มบะ 

แฟคทอรี ่เอำ้ทเ์ลท - แชน่ ำ้แรธ่รรมชำต ิ

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (1)  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว น าทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอำซำกุสะ (Asakusa 

Temple) วัดทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากทีสุ่ดแหง่หนึ่งในกรุงโตเกยีว 

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพร

เพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ย

ความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่  ประตฟู้ำค ำรณ และถนน

จากประตเูขา้สู่ตัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชี ือ่วา่ ถนนนำกำมเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขาย

ของทีร่ะลกึพื้นเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นได ้

เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทีส่งูทีสุ่ดในโลก แลนดม์ำรก์

แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกำย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคำ่ขึน้

หอคอย) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก โดยหอนี้มคีวามสงู 634 เมตร  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (2)  



 

เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้ำนะโนะมยิำโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้ีเ่รยีกไดว้า่งดงาม

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในบรเิวณๆ ภเูขาไฟฟจู ิสวนดอกไมข้นาดใหญใ่กลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟฟจู ิมพีืน้ทีถ่งึ 

300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลายพันธุ ์ทีป่ลกูไวใ้หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ดนิทางมาชมตลอด

ทัง้ปี ภายในสวนนอกจากทุง่กวา้งแลว้นัน้ยังมดีอกไมท้ีถู่กปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ่ เพือ่ทีว่า่หากวันใดทีม่ฝีนตก 

ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไมใ้นร่มได ้ไฮไลท!์!! น ำ้ตกเมยีวจนิ น ้าตกสงู 10 เมตร ยาว 800 เมตร 

ภายในสวน บรเิวณรอบๆ น ้าตกยังมกีังหันและ มมุถ่ายรูปใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพประทับใจตาม

อัธยาศัย  ทา่นสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ัง้แตฤ่ดใูบไมผ้ลจินถงึฤดใูบไมร่้วง ทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาดอกไม ้

บาน วา่ชว่งไหนมดีอกไมอ้ะไรใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับสสีนัของดอกไมน้านาพันธุ ์(ปลำยเดอืนเมษำยน-

กลำงเดอืนพฤษภำคม : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถินุำยน-กลำงเดอืนกรกฎำคม : ดอกป๊อปป้ี,แคลฟิอรเ์นยีป๊อป

ป้ี, เดอืนกรกฏำคม-เดอืนกนัยำยน : ดอกบำนชืน่,ดอกคอสมอส และดอกทำนตะวนั เป็นตน้) เดนิทางสู ่โก

เท็มบะ แฟคทอรี ่เอำ้ทเ์ลท (Gotemba Outlet)  ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวม

สนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นมากมาย ไดเ้วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพั่ก 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ของโรงแรม (3)  

ทีพ่กั Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั   

จำกน ัน้ใหท้่ำนไดผ้่อนคลำยกบักำร แช่น ้ำแรอ่อนเซ็นธรรมชำต ิเชือ่วำ่ถ้ำไดแ้ช่น ำ้แร่แลว้ จะท ำให้

ผวิพรรณสวยงำมและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ำม ภเูขำไฟฟูจชิ ัน้ 5 (ข ึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ) – กำรเรยีนพธิชีงชำญีปุ่่ น - เทศกำลสมนุไพรและทุง่ดอกลำ

เวนเดอร ์- โตเกยีว - หมูบ่ำ้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

 น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขำไฟฟูจ ิ(Fuji Mountain) ทีม่คีวามสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี

ช ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถือวา่เป็นสัญลักษณ์

หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล น ำทำ่นขึน้

สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธ ิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย หรอื ทำงขึน้ปิด) ทีท่กุทา่นจะ

ไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กทา่นได ้

ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลือกซื้อสนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลาย

บรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซื้อของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย จากนั้นสัมผัส

วัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื กำรเรยีนพธิชีงชำญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนั้น มี

ขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนั้นลว้นมพีธิี รายละเอยีดทีบ่รรจงและ



 

สวยงามเป็นอยา่งมาก พธิีชงชานี้ ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชานี้อกี

ดว้ย และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เทศกำลสมุนไพรและทุ่งดอกลำเวนเดอร ์ (Fujikawaguchiko Herb Festival) 

ทุง่ดอกไมส้มีว่ง ณ สวนยากซิะกแิละสวนโออชิ ิสวนสวยทีเ่ต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็มทอ้งทุง่กวา้ง โดยมฉีาก

หลังเป็นภเูขาไฟฟูจแิละทะเลสาบสนี ้าเงนิเขม้ตัดกันพอดกีับทุง่ลาเวนเดอรส์มีว่งเขม้สวยงาม !!!ไฮไลทข์องงาน

เทศกาลประจ าเมอืงอย่าง งานเทศกาลสมนุไพรหลากชนดิทีถ่ือเป็นของขึน้ชือ่ประจ าเมอืง ภายในงานเทศกาลจะ

มบีธูจ าหน่ายผลติภัณฑม์ากมายทีท่ าจากสมนุไพรนานาชนดิ รวมไปถงึชาหอมๆ ใหไ้ดช้มิกันอยา่งเต็มที ่นอกจากนี้ 

ยังมกีารประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรีกลางแจง้ดว้ย อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บภาพความประทับใจ

ตามอัธยาศัย (ดอกลำเวนเดอรจ์ะบำนหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ สงวนสทิธ ิห์ำกชว่งวนั

เดนิทำงลำเวนเดอรไ์มม่แีลว้ ไกดส์ำมำรถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้)   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ในจังหวัดชบิะ บน

อาณาบรเิวณขนาดใหญ่ อยูห่า่งใจกลางกรุงโตเกยีว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชั่วโมง ทีห่มูบ่า้นเยอรมันแหง่โตเกยีว

นัน้มทีัง้เครือ่งเลน่แบบสวนสนุกแต่ไมห่วอืหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาต ิเกม กฬีา และโซนสัมผัสชวีติสัตว ์

รวมไปถงึมกีจิกรรม workshop ตา่งๆ กจิกรรมเก็บเกีย่วผลไมต้ามฤดกูาล เป็นสไตลห์มูบ่า้นทีจ่ าลองเอาบรรยากาศ

ของทอ้งทุง่ในเยอรมนี ทีม่ทีุง่ดอกไมไ้วใ้หถ้่ายรูปเลน่ มอีาหารและไวน์ใหไ้ดเ้ลอืกทานกันตามอัธยาศัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  TENDER VILLA KUJUKURI หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ี ่ นำรติะ - วดันำรติะซงั - โอโมเตะซงัโดะ นำรติะ - ชอ้ปป้ิง โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้- ออิอนมอลล ์



 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

 

เดนิทางสู ่วดันำรติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ใน

ปี 940 ตัง้อยูไ่มไ่กลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารทีห่ลากหลายตัง้อยูใ่นบรเิวณทีก่วา้งขวาง เชน่ 

หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มชีือ่ว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมสีวนญีปุ่่ น และสวนยโุรป

อกีดว้ย เสน้ทางทีน่ ามาสูวั่ดนารติะซังคอืถนนชอ้ปป้ิงโอโมเตะซงัโดะ นำรติะ (Omotesando Narita Street) 

หรอื ถนนปลำไหล ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ เชน่ รา้นจ าหน่ายสนิคา้

งานฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ 

เทีย่ง อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

เดนิทางสู ่ยำ่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว 

ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่

มากมายแลว้ แตก่็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลำซำ่ 

(Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้ก็คือ หุ่นยนต์

กนัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อยา่งเชน่ กนัด ัม้คำเฟ่ 

(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ใน

บรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติีน้ าท่านชอ้ปป้ิงตอ่ที ่ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่

นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัย

สไตลญ์ี่ปุ่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 

นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ

ซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้  

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนินำรติะ 

20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607  

**บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัทีห่ำ้  สนำมบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 



 

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

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง * 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์:  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำย

กำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กำรบรกิำรของรถบสัน ำเที่ยวญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น 

สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนที่

ในโปรแกรมกำรเดนิทำง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่

วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทำงขึน้ต ำ่ 34 ท่ำน หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 15,000 บำท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 

วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่



 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมดนี้แลว้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หาก

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำทีพ่กั

โดยตรง หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ ์ไมม่กีำรคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งท่ำน

ลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การ

ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ

ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ

ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ ำนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 


