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OKYO FUJI IBARAKI5D3N 

ซุปตาร ์ลาเวนเดอร ์
กาํหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2561 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ(์XJ) 



โตเกยีว ฟจู ิอบิาราก ิซาวาระ 

เทีย่วทกุวนัไมม่อีสิระ  
เทศกาลชมดอกไม ้ณ ฮานาโนะมโิยโกะ 

วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
สมัผสัความยิง่ใหญข่องภเูขาไฟฟจู ิ 

ชมสวนดอกไม ้สไตลญ์ีปุ่่ น ณ สวนไคราคเุอน 

นมสัการพระใหญอ่ชุคิไุดบสุส ึพระพทุธรปูปางยนืทีส่งูทีส่ดุในประเทศ 

ขอ้ปป้ิงสดุมนัสช์นิจกู ุอาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกนัด ัม้ ตวัใหม ่พรอ้มประจําการ 

อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ์ FREE WIFI ON BUS 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ /ราคาเด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ    สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง  ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์สาย

การบนิ AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

09-13 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

10-14 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

16-20 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

17-21 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

23-27 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

24-28 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

30 พฤษภาคม-03 มถินุายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 

31 พฤษภาคม-04 มถินุายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 

06-10 มถินุายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 

07-11 มถินุายน 2561 24,888.- 7,900.- 1 

13-17 มถินุายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 

14-18 มถินุายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 

20-24 มถินุายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 

21-25 มถินุายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 

27 มถินุายน-01 กรกฎาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 

28 มถินุายน-02 กรกฎาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 



วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ - โตเกยีว -วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) –หมูบ่า้นโอชโินะฮกั

ไก– สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ - แชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิ+ ดนิเนอรข์าปยูกัษ ์

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น  นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ ( เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว  นําทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคําณ วดัอาซากสุะ

วัดทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิแ์ละไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทีศ่ักดิส์ทิธิข์นาด 5.5 เซนตเิมตรซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบ

ไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปีประกอบกบัภายในวัดยงัเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ี

ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู  4.5 เมตรซึง่แขวนหอ้ยอยูณ่ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของ

วัดทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าคํารณ”และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํามชีือ่

วา่ถนนนากามเิซะซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆมากมายอาทขินมนานาชนดิ

ของเลน่รองเทา้พวงกญุแจทีร่ะลกึฯลฯใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ อสิระและทา่น

สามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณรมิ

แมน้ํ่าสมุดิะหอคอยโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree)(ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สญัญาณ

โทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม2555 โดยหอนีม้คีวามสงู 634 

เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกวา่งโจวซึง่มคีวามสงู 600 เมตรและหอซี

เอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโตของแคนาดามคีวามสงู 553 เมตรทวิทัศนข์องหอคอยโตเกยีวสกายท

ร ีทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อาย

แบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

 

เดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai)เป็นจดุทอ่งเทีย่วทีส่รา้งเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ

ประกอบดว้ยบอ่น้ํา8 บอ่ในโอชโินะตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะบอ่

น้ําทัง้8 นีเ้ป็นน้ําจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้นทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาที่

มรีพูรนุอายกุวา่80 ปีทําใหน้ํ้าใสสะอาดเป็นพเิศษนอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารรา้นจําหน่ายของทีร่ะลกึ

และซุม้รอบๆบอ่ทีข่ายทัง้ผักขนมหวานผักดองงานฝีมอืและผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆอสิระใหท้า่นได ้

เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ  

(Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้ีเ่รยีกไดว้า่งดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในบรเิวณๆภเูขา

ไฟฟจู ิสวนดอกไมข้นาดใหญใ่กลก้บัทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟฟจูมิพีืน้ทีถ่งึ  300,000 ตาราง

เมตรหรอืประมาณ 87.5 ไรม่ดีอกไมห้ลายพันธุท์ีป่ลกูไวใ้หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทัง้ปี 

ภายในสวนนอกจากทุง่กวา้งแลว้นัน้ยงัมดีอกไมท้ีถ่กูปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ ่เพือ่ทีว่า่หากวันใดทีม่ี

ฝนตก ยงัสามารถสมัผัสความงามของดอกไมใ้นรม่ได ้ ไฮไลท์!!!นํา้ตกเมยีวจนิ น้ําตกสงู 10 เมตร 

ยาว 800 เมตร ภายในสวน บรเิวณรอบๆ น้ําตกยงัมกีงัหันและ มมุถา่ยรปูใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการ

เก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย  ทา่นสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ัง้แตฤ่ดใูบไมผ้ลจินถงึฤดใูบไมร้ว่ง

ทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาดอกไมบ้านวา่ชว่งไหนมดีอกไมอ้ะไรใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสสีนัของ

ดอกไมน้านาพันธุ์(ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม  : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถินุายน-

กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี,แคลฟิอรเ์นยีป๊อปป้ี, เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : 

ดอกบานชืน่,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวนั เป็นตน้) 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ(์3) 



พกัที ่โรงแรม Fuji San Resort Hotelหรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม ภเูขาไฟฟูจ ิ–ทุง่ดอกพงิคม์อสหรอืทุง่ดอกลาเวนเดอร-์ พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - อบิาราก ิ- 

สวนไคราคเุอน - พระใหญอ่ชุคิไุดบสุส ึ–AMI PREMIUM OUTLET 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจทิีม่คีวามสงูเหนอืจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็น

ทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์

หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุ

ฤดกูาล นําทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5  ของภเูขาไฟฟจู ิ (ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่

เอือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ

ภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้

สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย **ระหวา่ง

วนัที ่09-28 พฤษภาคม นําทา่นชมความงามของ ทุง่ดอกพงิคม์อส ในชว่งฤดใูบไมผ้ลิ

ดอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดคูลา้ยกับดอกซากรุะสว่นในฤดอูืน่จะมใีบสเีขยีวแทนดคูลา้ย

ตน้หญา้คําวา่ชบิะหมายถงึตน้หญา้ดังนัน้จงึเรยีกกันวา่ ชบิะซากรุะ(Shibazakura)แปลวา่

ซากรุะตน้หญา้นําทา่นเดนิชมตน้ชบิะซากรุะทีม่อียูอ่ยูนั่บแสนตน้ปลกูอยูบ่รเิวณรอบภเูขาฟจูิ

ซ ึง่มจํีานวนมากทีส่ดุในภาคคันโตดเูหมอืนพรมหลากสทัีง้สขีาวสชีมพแูละสแีดงซึง่สขีอง

ดอกจะเขม้ขึน้ตามอายทุีป่ลกูใหท้า่นไดส้มัผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

(เดอืนดอกพงิคม์อสจะบานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

**ระหวา่งวนัที ่31 พฤษภาคม -01 กรกฎาคม เป็นตน้ไป นําทา่น เดนิทางสู่ เทศกาล

สมนุไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร(์ Fujikawaguchiko Herb Festival)ทุง่ดอกไมส้มีว่งณสวน

ยากซิะกแิละสวนโออชิสิวนสวยทีเ่ต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็มทอ้งทุง่กวา้งโดยมฉีากหลังเป็นภเูขา

ไฟฟจูแิละทะเลสาบสน้ํีาเงนิเขม้ตัดกนัพอดกีบัทุง่ลาเวนเดอรส์มีว่งเขม้สวยงาม !!!ไฮไลท์ของงาน

เทศกาลประจําเมอืงอยา่งงานเทศกาลสมนุไพรหลากชนดิทีถ่อืเป็นของขึน้ชือ่ประจําเมอืงภายในงาน

เทศกาลจะมบีธูจําหน่ายผลติภณัฑม์ากมายทีทํ่าจากสมนุไพรนานาชนดิรวมไปถงึชาหอมๆใหไ้ดช้มิ

กนัอยา่งเต็มทีน่อกจากนีย้งัมกีารประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรกีลางแจง้ดว้ยอสิระใหท้า่น

ไดส้มัผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย(ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัสภาพอากาศ )จากนัน้นําทา่นไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ี่ พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

(Experience Earthquake)ทีจํ่าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศ

ของการจําลองเหตกุารณ์เรือ่งราวตา่งๆเกีย่วกบัแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น และจากนัน้ให ้

ทา่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 

นําทา่นสูส่วนไคราคเุอน (Kairakuen Garden)ซึง่ตดิอนัดับ 1 ใน 3 สวนทีส่วยทีส่ดุของสรา้งขึน้

ในปีค.ศ. 1842 เป็นสวนพฤกษชาตสิไตลญ์ีปุ่่ นทีจ่ัดวา่เป็นหนึง่ในสามสวนทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ นสามารถ

เดนิชมไดต้ลอดปีเพราะจะมกีารเปลีย่นตน้ไมใ้หเ้ขา้กบัฤดชูว่งตน้ฤดใูบไมผ้ลจิะมกีารจัดเทศกาลดอก

บว๊ยทีม่ชี ือ่เสยีงมากภายในสวนมตีน้บว๊ยปลกูไวม้ากวา่ 3,000 ตน้นอกจากตน้บว๊ยแลว้ยงัมป่ีาไผไ่มซ้ี



ดารแ์ละโคบนุเตอาคารสไตลญ์ีปุ่่ นดัง้เดมิตัง้อยูใ่กลก้บัทะเลสาบเซนบะเปิดใหเ้ขา้ชมศกึษาขอ้มลู

ตา่งๆพักผอ่นหยอ่นใจและสามารถเห็นมมุมองทีด่ทีีส่ดุของสวนไดจ้ากชัน้บน 

นําทา่นนมสัการ พระใหญอ่ชุคิไุดบสุส ึ(Ushiku Daibutsu)เป็นพระพทุธรปูปางยนืทีส่งูทีส่ดุของ

ประเทศญีปุ่่ นและเคยเป็นรปูปัน้ทีส่งูทีส่ดุในโลกทีถ่กูบนัทกึไวโ้ดยหนังสอืบนัทกึสถติโิลกกนิเนสบุค๊

(Guinness Book of world records)เมือ่ปีค.ศ. 1995 ดว้ยจากความสงูถงึ 120 เมตรทําใหส้ามารถ

มองเห็นไดต้ัง้แตใ่จกลางเมอืงโตเกยีวเลยทเีดยีว ไฮไลท์ !!! ของทีน่ีม่ไิดเ้ป็นเพยีงทีส่กัการะ

พระพทุธรปูองคใ์หญอ่ยา่งเดยีวเทา่นัน้แตย่งัสามารถเขา้ไปยงับรเิวณภายในรปูปัน้และขึน้ไปยงัจดุที่

เป็นหอสงัเกตการณ์ในระดับความสงูที่ 85 เมตรซึง่จะอยูต่รงสว่นของหนา้อกพระพทุธรปูเป็นจดุที่

สามารถมองเห็นววิในมมุดา้นกวา้งไดท้ัง้หมดบนชัน้นีจ้ะมกีระจกทีเ่ป็นชอ่งหนา้ตา่งอยูด่ว้ยกนั 4 ดา้น

และมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดจ้ากตรงนีอ้กีดว้ย จากนัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ AMI PREMIUM OUTLET

ซึง่ภายในม1ี00 รา้นคา้ของแบรนดท์ีม่คีณุภาพจากทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศทีจ่ะทําใหท้า่น

พอใจและมคีวามสขุไปกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้การออกแบบคอนเซป็ตข์องเอา้ทเ์ล็ทแหง่นีค้อืเป็นเมอืง

ชายฝ่ังตะวันตกของอเมรกิาทา่นจะรูส้กึสนุกไปกบัการเดนิชอ้ปป้ิงและยงัมรีา้นอาหารหลากหลาย

รปูแบบใหท้า่นเดนิเลอืกซือ้เลอืกหาสนิคา้ตามอธัยาศัย 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  Tsukuba Onsen Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาวาระ –อะเมโยโกะ - ไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีวพลาซา่– ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ- ยา่นโอไดบะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาวาระเป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของเมอืงนา

รติะเคยเป็นศนูยก์ลางการขนสง่ขา้วในชว่งสมยัเอโดะ บรเิวณใจกลางเมอืงมคีลองตัดผา่น มชีือ่

เรยีกวา่ เอโดะนอ้ย Little Edoไดรั้บการรักษาและบรูณะทีอ่ยูอ่าศัยแบบดัง้เดมิรา้นคา้ตา่งๆและ

คลังสนิคา้จากสมยัเอโดะระหวา่งคลองจะเชือ่มตอ่ดว้ยสะพานหลายแหง่ไฮไลท ์สะพานจาจา หรอื 

สะพานโทโยฮาชซิ ึง่จะมน้ํีาไหลออกมาจากสะพานทัง้สองดา้นคลา้ยน้ําตกใกล ้ๆ กบัสะพานจาจาเป็น

ทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑอ์โินะทาดาทากะและบา้นพักอาศัยเดมิของเขาอโินะทาดาทากะคอืผูท้ีบ่กุเบกิ

ประเทศญีปุ่่ นสรา้งแผนทีท่ีแ่มน่ยําในสมยัโชกนุโทกงุาวะภายในพพิธิภณัฑจ์งึจัดแสดงผลงานและ

เทคนคิตา่งๆทีใ่ชใ้นการทํางานของเขาพรอ้มคําอธบิายภาษาองักฤษอสิระใหท้า่นชมเมอืงซาวาระตาม

อธัยาศัย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 

นําทา่นสู่ตลาดอะเมโยโกะ 

(Ameyoko Market) 

ตลาดทีค่กึคักเกอืบ

ตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่ง

สถานอีเุอโนะและสถานโีอคา

ชมิาชแิตก่อ่นนัน้บรเิวณนีเ้ป็น

ทีข่ายขนมและลกูอมลกูวาด

ซึง่ในภาษาญีปุ่่ นเรยีกรา้น

ขนมเหลา่นีว้า่ “Ameya Yokocho”จงึเป็นทีม่าของชือ่ตลาดอะเมโยโกะ  (Ameyoko) ปัจจบุนัมี

สนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ของสดของใชเ้ครือ่งสําอางกระเป๋ารองเทา้เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ นและของ

นําเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมรีาคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กีอาหารทะเลผลไมผั้กสด

รา้นขนมของกนิเลน่เชน่ทาโกะยากยิกัษ์โมจขินมเคก้ชอ็คโกแลตไอศกรมีชานมไขม่กุและรา้นอาหาร

ญีปุ่่ นอยา่งราเม็งซชูขิา้วหนา้ปลาไหลพืน้ทีต่ลาดกนิขนาดใหญก่นิพืน้ทีไ่ปหลายซอยรวมถงึใตด้นิสว่น

ใหญจ่ะเปิดรา้นประมาณ10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่งเย็นๆและมกัจะปิดทกุวันพธุ นําทา่นอสิระ 

ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุุ ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า 

กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 

เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สําหรับวัยรุน่ เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมายทา่นเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba)คอืเกาะ

ทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงและแหลง่บนัเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีวไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชี ือ่เสยีง



และเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี  1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้แตก่็

ยงัคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีวพลาซา่  

(DiverCity Tokyo Plaza)เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ทีอ่ยูบ่นเกาะโอไดบะจดุเดน่ของหา้งนีก้็คอื

หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิซึง่มขีนาดใหญม่ากในบรเิวณหา้งก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกนัดัม้

อยา่งเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่  (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกนัดัม้ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้

ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้งไดรเวอรซ์ติี ้

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ สนามบนินารติะ– สนามบนิดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(7) 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิทีX่J601 

13.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 



× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาทภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื

เดนิทาง( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพาํนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 



4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น)  

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลําด ั
บ ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    



 

หมายเหต ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ.................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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