
 
 

TOKYO FUJI FREEDAY (5D3N) 

“NRT13 TOKYO โป๊ะแตก ” สายการบนิ THAI AIR ASIA (XJ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XJ 602 DMK(กรงุเทพ) - NRT(นารติะ) 05.05 – 13.10 

XJ 603 NRT(นารติะ) - DMK(กรงุเทพ) 14.25 – 19.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัที ่1      กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                  (-/-/-) 

 

23.59  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 

1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 4 สายการบนิ Thai Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้ม

กอ่นออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้



 
 

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจบั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้

เมอืง  

 

วนัที ่2 
     กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)- โตเกยีว (นารติะ) – วดัอาซากสุะ (พเิศษ !! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

    ไมอ่ ัน้ !! และ อาบน า้แร ่ออนเซ็น !!)                                                                           (-/-/D) 

 

05.05น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นารติะ ประเทศญี่ปุ่ น  โดยสายการบิน Thai Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 602 * ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง * 

13.10น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 

ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย  

น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ (Sensoji Temple) วดัทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวดัทีม่คีวาม

ศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวน  อิ

มทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผูีค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้

ปี ประกอบกบัภายในวดัยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่

แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวดั ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่วั

วหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่วา่ ถนนนากามเิซะ (Nakamise Road) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ

รา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ ขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ 

ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ อสิระใหท้่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุใน

โลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ทีร่มิแม่น ้าสมุดิะ โตเกยีว สกายทร ี

 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 

พกัที ่  FUJI SAN GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แร ่ออนเซ็นธรรมชาต ิ 

 

วนัที ่3 
     ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – หมูบ่า้นอยิาชโินะซาโตะ   –  ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุุ 

      – นารติะ                                                                                                                      (B/L/-)                                                     

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

  น าท่านเดนิทางสู ่ฟจูยิาม่า ฟจูซิงั หรอื ทีเ่รารูจ้ักกนัทั่วไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) ตัง้อยู่

ระหวา่ง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ในปี พ.ศ. 2556 

ทีผ่่านมา องคก์ารยูเนสโก ้ไดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟจู ิไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอกี

ดว้ย  

  น าท่านเดนิทางขึน้สู ่ภเูขาไฟฟูจ ิช ัน้ที ่5 (ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อ านวย 

หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หนา้ที ่ทีด่แูลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณีทีไ่ม่สามารถขึน้ได ้

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่วา่กรณีใดๆ เพราะทางบรษัิทไดช้ าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดใน

ลกัษณะของการเหมาจ่ายเรยีบรอ้ยแลว้) เมือ่ถงึทีภู่เขาไฟฟจูชิัน้ 5 ทุกท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวั

ภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัอากาศทีบ่รสิทุธิ ์เย็นสบาย อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพ

ความประทับใจเก็บไวต้ามอธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณร์ูปภูเขาไฟฟจูใิน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย ทีบ่นภูเขาไฟฟจูชิัน้ 5 น้ี ยังเป็นทีต่ัง้ของ ศาลเจา้โคมติาเคะ 

(Komitake Jinja) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นทีส่กัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยงัเป็นทีส่ าหรับ

บวงสรวงท่านเทนก ุโดยมคีวามเชือ่วา่รอบของฟจูซิงัชัน้ 5 น้ี ถูกเรยีกวา่ “Tengu no niwa” “สวนของท่าน

เทนก”ุ (ปีศาจทีม่จีมูกแดงยืน่ออกมา) โดยมคีวามเชือ่วา่ทีน่ี่ท่านเทนกปุกครองอยู่น่ันเอง และ ยังวา่กนัวา่ 

ศาลเจา้แห่งน้ีมสีมบัตขิองท่านเทนกหุลงเหลอือยูม่ากมาย อย่างเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักกวา่ 375 

กโิลกรัม ตกอยู่ทีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมยักอ่นมผูีค้นนยิมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นทีม่าวา่

ท าไมภูเขาไฟฟจู ิจงึเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีผู่ค้นตา่งเคารพบูชา 

  น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟู

จ ิและท่านจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจ าลองเหตกุารณเ์รือ่งราวตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการเกดิแผ่นดนิไหวที่

เกดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัตอ่ภัยธรรมชาตทิีป่ระเทศญีปุ่่ นไม่

สามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านเดนิทางชม หมูบ่า้นอยิาชโิน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมู่บา้น

เกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึง่ถูกพายุไตฝุ่้นพัดถลม่ในปี 1966 จน

กระทัง้ตอ่มาอกี 40 ปีไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชน

ไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรม ลองและซือ้สนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ย

บา้นกวา่ 20 หลงัคาเรอืน ทีไ่ดร้ับการดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พพิธิภัณฑ ์และแกลเลอรี ่ซ ึง่แตล่ะ

หลงัก็จะมคีวามเชีย่วชาญในงานฝีมอืดัง้เดมิทีต่า่งกนั สว่นของพพิธิภัณฑใ์นบา้น ไดแ้ก ่บา้นวาตานาเบะ



 
 

(Watanabe House)ทีจ่ัดแสดงเกีย่วกบัชวีติประจ าวนัของเกษตรกรทีเ่คยใชช้วีติอยู่ในแถบน้ี พพิธิภัณฑก์าร

กดัเซาะและการควบคมุตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ทีอ่ธบิายถงึสาเหตขุองการเกดิ

ดนิถลม่ทีท่ าลายหมู่บา้น และเทคนคิการใชป้้องกนัภัยพบิัตบิา้นทีเ่หลอืจะเป็นอารต์แกลเลอรี ่แสดงงานศลิปะ

ทอ้งถิน่ รา้นผลติ และสตดูโิอถ่ายภาพบุคคล ซึง่นักท่องเทีย่วจะไดล้องสวมชดุกโิมโนะ หรอืชดุเกราะซามูไร 

ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ (ประมาณ 1000 เยน) นอกจากน้ียังมรีา้นอาหารตัง้อยู่รอบๆหมู่บา้นอกีดว้ย (**รายการน้ี

ไม่รวมคา่เชา่ชดุกโิมโน**) 

 
น าท่านสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุก ุ(Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ 

เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมสห์รอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ น และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 
ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่4     อสิระเต็มวนัหรอืเลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด ์                                               (B/-/-) 

 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรือเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอืน่ ๆ โดยมีไกดค์อยใหค้ าแนะน าในการ

เดนิทาง อาท ิ

-  ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององค์

สมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามส าคญักบัประเทศญีปุ่่ นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิง่ และไดร้ับ

ความเคารพจากชาวญีปุ่่ นยุคปัจจบุันมากทีส่ดุ   

-  ยา่นฮาราจกู ุแหลง่รวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญีปุ่่ น นอกจากนัน้แลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดด์งัระดบัโลก  

-  ยา่นชบิยุา่ ศนูยก์ลางแฟชัน่วัยรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคูไ่วเ้ป็นที่ระลกึกบั “ฮาจโิกะ” รูปป้ันสนัุข

แสนรูท้ี่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิมิารุควิ 

ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบัและแฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย  

-  Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวนั มแีบรนดช์ัน้น าของญีปุ่่ นและ

แบรนดต์่างประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกว่า 120 รา้นคา้ สามารถชอ้ปไดต้ัง้แตเ่วลา 10:00 - 20:00น. ชอ้ป

ป้ิงอย่างจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

 

หรอืหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะ เลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนดเ์พิม่ทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

ดสีนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศ

สหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้่าน

สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ (ไม่จ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดนตา่งๆ ใหท้่านเลน่เครือ่งเลน่

ตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรือ่งดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจาก

ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของ

ตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้่าน

ไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์นู

เอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนิน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจ่ายซือ้ของที่

ระลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์

 

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง      

  Ueno  Nippori  Airrport   

นาท ี   41   36     Keisei Skyliner 

          

 Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo     

นาท ี 97 92 84 80 67   Narita Express N'EX 

          

 Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa     

นาท ี 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

Airport Limousine 

Bus 

          

 Tokyo Area        

นาท ี 90+           Taxi 



 
 

1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรขีองทางโรงแรม(มเีป็นบางโรงแรม) แต่

เน่ืองดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ แต ่9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งทีม่ี

ลกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าใหข้ึน้รถบัสไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทีว่ ิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอเูอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใช ้

ความ เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตัว๋จะอยู่ทีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-

18.20 น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลบัควรเช็คเทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง     

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR ถอืวา่เป็นรถไฟทีร่าคาคอ่นขา้งสงูนดินงึ

แตต่ัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุทีน่ั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัวา่ขึน้ไปแลว้เราจะไมม่ทีีน่ั่งเบาะสามารถหมุน

เขา้ หากนัไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยคา่ตัว๋รถไฟจะอยูท่ีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟ

ใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลบัควรเช็คเทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง  

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบัสน้ีจะจ ากัดจ านวน

ผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านตอ่เทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาที 

ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายุต ากวา่ 12 จะเสยีครึง่ราคา  

5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซีน้ี่คา่โดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมทีพ่ักย่านนารติะจะอยู่ทีร่าคา 20,000-25,000 

เยน (โดยราคาน้ีจะไม่รวมคา่ทางดว่น)  

             

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่  

  

วนัที ่5    วดันารติะ – ออิอน มอลล ์นารติะ – ดองกี ้- สนามบนินารติะ – กรงุเทพ (ดอนเมอืง)   (B/-/-) 

 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านสู ่วดันารติะซนั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ที่

มชีือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวดัมี

อาคารทีห่ลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณทกีวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลกั เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มชีือ่วา่ Great 

Pagoda of Peace นอกจากน้ียังมสีวนญีปุ่่ น และสวนยุโรปอกีดว้ย 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ออิอน นารติะ มอลล ์(Aeon Narita Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่

นักท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิเน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบที่

ทันสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอปุกรณ์



 
 

ภายในบา้น น าท่านชอปป้ิงรา้นคา้ยอดนยิมของคนไทยและชาวตา่งชาต ิรา้นน้ีมชีือ่เต็มๆวา่ ดองกโิฮเตะ 

(Don Quijote) เป็นดสิเคานตส์โตรแ์ห่งใหญ่ ปัจจุบันมมีากกวา่ 160 สาขาทั่วญีปุ่่ น นอกจากจะมสีนิคา้ครบ

ครัน ราคาคุม้คา่แลว้ ยังยกเวน้ภาษีใหก้บันักท่องเทีย่วอกีดว้ย  

11.00น.     น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

14.25น.     ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 603 ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง  

19.10น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

************************************************* 

 

** หากลูกคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เคร ือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของ

บรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิอตัรา  

ทา่นละ 

วนัเดนิทางเดอืน ตุลาคม 2562 

16 - 20 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

17 – 21 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

19 - 23 ตุลาคม 2562 25,889 25,889 25,889 6,000 12,900 

20 - 24 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

21 - 25 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

22 - 26 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

23 - 27 ตุลาคม 2562 24,889 24,889 24,889 6,000 12,900 

26 – 30 ตุลาคม 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

27 – 31 ตุลาคม 2562  23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

28 ตค. – 01 พย. 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

29 ตค. – 02 พย. 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 

30 ตค. – 03 พย. 2562 23,889 23,889 23,889 6,000 12,900 



 
 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ) 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

  คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

  คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Thai Air Asia X ใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

 ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เคร ือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.    

  คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

  คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

 หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก ไป 

 เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

  คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

  คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

  คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู ้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ี

ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุก

ท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสายการบนิ 

และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตดัทีน่ั่งการ

จองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิใน2วนัถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้



 
 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี 

ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึง่ใหท้า่นไดไ้ม่วา่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เช่น 

สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 7 วัน กอ่นออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต า่ อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

นอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มีรายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพื่อใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 

 อตัราทัวรน้ี์ เป็นอตัราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรือ 

กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลกูคา้ที่ไม่รูจ้ักกันมากอ่น เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 เน่ืองจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานที่ท่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 



 
 

 เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครื่องบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด

ใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 


