
 
 

TOKYO SAKURA TULIP (5D3N) 
“ NRT24 TOKYO BLOOM BLOSSOM ” 

สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 

 
บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ602 DMK(กรุงเทพ) – NRT (นารติะ) 05.05 – 13.10 

XJ603 NRT(นารติะ) - DMK(กรุงเทพ) 14.25 – 19.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)   

23.59  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 

1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 1-2 สายการบนิ Thai Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์

พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  



 
 

 

DAY 2  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกยีว (นารติะ) – วดัอาสากสุะ  

                      (พเิศษ !! เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษ ์ไมอ่ ัน้ !! และ อาบน า้แร ่ออนเซ็น !!)   

05.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Thai Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 602 * ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง * 

13.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 

ชัว่โมง) หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย  

ASAKUSA TEMPLE น าทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ วดัทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวดัทีม่คีวาม

ศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ใน กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วน  อิ

มทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้

ปี ประกอบกบัภายในวัดยงัเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่

แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัว

วหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่วา่ ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึ

พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ ขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้

เป็นของฝากของทีร่ะลกึ อสิระใหท้า่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่

ใหมข่องกรงุโตเกยีว ทีร่มิแมน่ ้าสมุดิะ โตเกยีว สกายทร ี

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 

พกัที ่  HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI  หรอืเทยีบเทา่   

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แร ่ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่

หากไดแ้ชน่ า้แรอ่อนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัง่ สวยงาม และชว่ยใหร้ะบบการ

หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

DAY 3 ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ชมซากรุะสวนอเูอโนะ - ชมเทศกาล Sakura 

Furusato Square – หมูบ่า้นเยอรมนั – นารติะ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

FUJI น าทา่นเดนิทางขึน้สู ่ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ที ่5 (ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย 

หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หนา้ที ่ทีด่แูลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเทา่นัน้ กรณีทีไ่มส่ามารถขึน้ได ้ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไมว่า่กรณีใดๆ เพราะทางบรษัิทไดช้ าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจา่ย

เรยีบรอ้ยแลว้) เมือ่ถงึทีภ่เูขาไฟฟจูชิัน้ 5 ทกุทา่นจะไดพ้บกบัความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ

ภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัอากาศทีบ่รสิทุธิ ์เย็นสบาย อสิระใหท้กุทา่นไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจเก็บไวต้าม



 
 

อธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศได ้

อกีดว้ย ทีบ่นภเูขาไฟฟจูชิัน้ 5 นี ้ยงัเป็นทีต่ัง้ของ ศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นที่

สกัการะบชูาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยงัเป็นทีส่ าหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชือ่วา่รอบของฟจูซิงัชัน้ 

5 นี ้ถกูเรยีกวา่ “Tengu no niwa” “สวนของทา่นเทนก”ุ (ปีศาจทีม่จีมกูแดงยืน่ออกมา) โดยมคีวามเชือ่วา่ทีน่ี่

ทา่นเทนกปุกครองอยูน่ั่นเอง และ ยงัวา่กนัวา่ ศาลเจา้แหง่นีม้สีมบตัขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยูม่ากมาย 

อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญท่ีม่นี ้าหนักกวา่ 375 กโิลกรัม ตกอยูท่ีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมยักอ่นมผีูค้นนยิมมา

ทดลองยกขวานนีก้นัมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นทีม่าวา่ท าไมภเูขาไฟฟจู ิจงึเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีผู่ค้นตา่ง

เคารพบชูาและนยิมมาซือ้เครือ่งรางของขลังกลบัไปเป็นฝากของเป็นทีร่ะลกึ 

EXPERIENCE EARTHQUAKE น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟ

ฟจู ิและทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจ าลองเหตกุารณ์เรือ่งราวตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการเกดิแผน่ดนิไหว

ทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น เทคโนโลย ีววิัฒนาการ การวางแผนป้องกนัตอ่ภยัธรรมชาตทิีป่ระเทศญีปุ่่ นไม่

สามารถหลกีเลีย่งไดน้ี ้ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

SHINJUKU น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ 

มากมาย  

UENO PARK (** พเีรยีตทอ่งเทีย่วเดนิทางเร ิม่ตน้ต ัง้แต ่27 มนีาคม 63 – 06 เมษายน 63 **) น าทา่น

เดนิทางสู ่สวนสาธารณะอเุอโนะ ทกุปีในชว่งฮานาม ิหรอื เทศกาลชมซากรุะ ผูค้นมากมายตา่งพากนัมาที ่

อเุอโนะอนชโิคเอ็น หรอื สวนสาธารณะอเุอโนะ ทีค่นไทยคุน้เคยกนัน่ันเอง ทีน่ีม่ซีากรุะหลายพันธุ ์เชน่ โซ

เมอโิยชโินะ และยามะซากรุะ เป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีม่ทีางเดนิกลางสวนทีล่อ้มรอบไปดว้ยซากรุะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TULIP FURUSATO SQUARE  (** พเีรยีตทอ่งเทีย่วเดนิทางเร ิม่ตน้ต ัง้แต ่07  เมษายน 63 เป็นตน้ไป 

**) น าทา่นเดนิทางสูส่วน ทวิลปิ ฟูรซูาโตะ เป็นสวนสาธารณะรมิทะเลสาบทีม่ ีสวนดอกทวิลปิและกงัหันลม

ไสตลเ์นเธอรแ์ลนด ์ทีส่รา้งขึน้เป็นแหง่แรกของญีปุ่่ นเพือ่ฉลองความสมัพันธร์ะหวา่ง 2 ประเทศ อยูท่ีจั่งหวดั

ชบิะ(Chiba) หา่งจากโตเกยีวประมาณ 1 ชัว่โมงโดยรถไฟเทา่นัน้ โดยจะมกีารจัดงานเทศกาลสวนทวิลปิ ที่

จะมกีารปลกูดอกทวิลปิหลากสสีนั มากกวา่ 7 แสนตน้จากกวา่ 100 สายพันธ ์ท าใหเ้ป็นทุง่ดอกทวิลปิทีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น โดยงานนีจ้ะจัดในฤดใูบไมผ้ล ิชว่งกลาง-ปลายเดอืนเมษายนของทกุปี โดยแตล่ะปีจะ

มกีจิกรรมตา่งๆมากมายใหท้ าเชน่ การเชา่ชดุประจ าชาตขิองเนเธอรแ์ลนด,์ การขดุดอกทวิลปิแลว้น ากลับบา้น

, การแสดงดนตรอีอแกนจากประเทศเนเธอรแ์ลนด,์ การลอ่งเรอืชมทะเลสาบ อนิบา(Inba Lake), การเชา่

จักรยานป่ันภายในสวน, รา้นขายของฝาก และรา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ  

 

TOKYO GERMAN VILLAGE  หรอื โตเกยีวโดอสิมึรูะ เป็นธมีปารค์ในสไตลห์มูบ่า้นเยอรมนั ตัง้อยูใ่น

จังหวดัชบิะ เป็นธมีปารค์ขนาดใหญใ่นพืน้ทีก่วา่ 60,000 ตารางเมตร ทีจ่ าลองบรรยายแบบคันทรฟีารม์ใน

ชนบทของประเทศเยอรมนัมาไวไ้ดอ้ยา่งงดงามภายในธมีปารค์แหง่นีร้ายลอ้มไปดว้ยสถานทีน่่าสนใจตา่งๆ ที่

สามารถเพลดิเพลนิไดท้ัง้เด็กและผูใ้หญ ่ไมว่า่จะเป็น ทุง่ดอกไมส้สีนัสดใส ทีผ่ลดักนัผลดิอกบานสะพร่ัง

ตลอด 4 ฤดกูาล สวนสนุก สวนสตัว ์หรอืการเก็บผลไมส้ดๆ ก็เป็นกจิกรรมทีค่รอบครัวสามารถมาสนุกกนัได ้

อยา่งเต็มที ่และทีส่ าคัญ ยงัมอีาคารสวยๆ ในสไตลย์โุรปใหเ้ราถา่ยรปูกนัไดเ้พลนิๆ มาเทีย่วเมือ่ไหรก่็แฮปป้ี 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY 4       อสิระเต็มวนัหรอืเลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด ์ 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อสิระเต็มวัน ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการ

เดนิทาง อาท ิ

-  ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององค์

สมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามส าคญักบัประเทศญีปุ่่ นยคุปัจจบุนัเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บ

ความเคารพจากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจบุนัมากทีส่ดุ   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-  ยา่นฮาราจกู ุแหลง่รวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ ของวัยรุน่ญีปุ่่ น หากคณุคอืคนทีก่ าลังมองหาซือ้

เสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ทา่นยงัสามารถหาไดจ้ากทีน่ีอ่กีดว้ย หรอื ถา้

ตอ้งการเห็นวัยรุน่ญีปุ่่ นแตง่ตัวแบบแปลกๆ กส็ามารถมาดไูดท้ีน่ีไ่ด ้จะมวีัยรุน่ญีปุ่่ นน่ารักๆ เดนิกนัเต็มถนน

เหมอืนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ทา่นยงัไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังระดับ

โลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ยา่นชบิยุา่ ศนูยก์ลางแฟชัน่วัยรุน่ในโตเกยีวหามมุถกูใจถา่ยภาพคูไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รปูปัน้สนัุข

แสนรูท้ีก่ลายเป็นจดุนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิมิารคุวิ 

ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับและแฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย  

-   ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ(Shinjuku) ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรอืหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะ เลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนดเ์พิม่ทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ให ้

ทา่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ (ไมจ่ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญภยัในดนิแดนตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครือ่งเลน่

ตัวใหมจ่ากภาพยนตรก์ารตนูเรือ่งดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์

The Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญกบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาติ



 
 

ในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการ

จับจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์นูเอกจากวอลดสินยี ์อยา่ง มกิกี้

เมา้ส ์มนินีเ่มา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 

 

1) จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม แตเ่นื่องดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ แต ่9.00 น.เป็น

ตน้ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งทีม่ลีกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะ

ท าใหข้ึน้รถบสัไมค่รบตามจ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทีว่ ิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอเูอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใชค้วาม เร็วในการวิง่ 

160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตั๋วจะอยู่ทีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-18.20 น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทาง

กลบัควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง 

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

เป็นแบบระบทุีน่ั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไมต่อ้งกลวัวา่ขึน้ไปแลว้เราจะไมม่ทีีน่ั่งเบาะสามารถหมนุเขา้ หากนัไดม้อีาหารขาย

บนรถไฟโดยคา่ตั๋วรถไฟจะอยู่ทีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาทีร่ถไฟใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 7.44-19.42 น 

เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลับควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง 

4)  Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแตร่ถบัสนีจ้ะจ ากดัจ านวนผูโ้ดยสาร ตอ่รอบโดย

ตอ่รอบจะรับอยู ่35-40 ทา่นตอ่เทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ทา่น/เทีย่ว เวลาที่

ใหบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุ ากวา่ 12 จะเสยีครึง่ราคา 

5)  Taxi ในสว่นของรถแท็กซีน่ีค้า่โดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมทีพั่กยา่นนารติะจะอยู่ทีร่าคา 20,000-25,000 เยน (โดย

ราคานีจ้ะไมร่วมคา่ทางดว่น)  

             

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 



 
 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

พกัที ่     TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรอืเทยีบเทา่   

 

DAY5  วดันารติะ – ออิอน มอลล ์นารติะ สนามบนินารติะ – กรงุเทพ (ดอนเมอืง) 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARITASAN TEMPLE น าทกุทา่นสู ่วดันารติะซนั ชนิโชจ ิเป็นวดัพทุธเกา่แก ่ขนาดใหญ ่ทีม่ชี ือ่เสยีง

มากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยูไ่มไ่กลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวดัมอีาคารที่

หลากหลายตัง้อยูใ่นบรเิวณทกีวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มชีือ่วา่ Great 

Pagoda of Peace นอกจากนีย้งัมสีวนญีปุ่่ น และ สวนยโุรปอกีดว้ย 

 

AEON MALL น าทา่นเดนิทางสู ่ออิอน มอลล ์เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

เนือ่งจากตัง้อยูใ่กลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบทีท่ันสมยัสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ที่



 
 

หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนีย้งัมี

รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย  

11.00น.     น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

14.25น.     ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 603 ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง  

19.10น.    เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของ

บรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์อง

ตวัทา่นเอง ** 

 

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 ทา่น

ละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัราหอ้ง

ละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

วนัเดนิทางเดอืน มนีาคม – เมษายน 63 

28 มนีาคม – 01 เมษายน 63 24,999 24,999 24,999 
7,500 15,900 

29 มนีาคม – 02 เมษายน 63 24,999 24,999 24,999 7,500 15,900 

30 มนีาคม – 03 เมษายน 63 24,999 24,999 24,999 7,500 15,900 

31 มนีาคม – 04 เมษายน 63 24,999 24,999 24,999 7,500 15,900 

01 – 05 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 7,500 15,900 

02 – 06 เมษายน 63 28,999 28,999 28,999 7,500 15,900 

03 – 07 เมษายน 63 28,999 28,999 28,999 7,500 15,900 

04 – 08 เมษายน 63 28,999 28,999 28,999 7,500 15,900 

06 – 10 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 7,500 15,900 

07 – 11 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 7,500 15,900 



 
 

08 – 12 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 7,500 15,900 

09 – 13 เมษายน 63 32,999 32,999 32,999 7,500 15,900 

10 – 14 เมษายน 63 35,999 35,999 35,999 7,500 15,900 

11 – 15 เมษายน 63 35,999 35,999 35,999 7,500 15,900 

12 – 16 เมษายน 63 33,999 33,999 33,999 7,500 15,900 

15 – 19 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

16 – 20 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

17 – 21 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

18 – 22 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

19 – 23 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

20 – 24 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

21 – 25 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยและตา่งชาต ิขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บ

คา่ธรรมเนยีม ในกรณีขอเอกสารยืน่วซีา่ 1,500 บาท 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ    

  และคา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่   

  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง 

  อตัราคา่บรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Thai Air Asia X ใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่

จ ากดั จ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 



 
 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผู ้

เดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

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

จองภายใน 2 วัน ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี ้กรณุาช าระเงนิใน2วันถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆใน

กรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้

ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เชน่ 

สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น



 
 

การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 30 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 

วันกอ่นการเดนิทาง กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การรับผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใช ้

ในการออกบตัรโดยสาร 

 อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 

กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลบั  

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบ

เหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุ

ใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจดุหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ 


