
TOKYO FUJI 5D3N  
ซุปตาร ์ราคาไฟไหม ้2 

กําหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน-ตลุาคม 62 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 

เทีย่วญีปุ่่ น ชว่งทุง่ดอกไม ้ละลานตาสมีว่งสดใส กบัทุง่ดอกลาเวนเดอร ์
เพลดิเพลนิใจกบัดอกไมน้านาพรรณ ณ สวนดอกไมฮ้านาโนะมโิยโกะ 



ขึน้ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 
นมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์วดัอาซากสุะ แวะถา่ยรปูกบัโตเกยีวสกายทร ี

ชอ้ปป้ิงจใุจ ชนิจกูแุละโอไดบะ  
พเิศษ ฟรเีดย ์1 วนั เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ โตเกยีว ดสินยีแ์ลนด ์หรอื ชอ้ปป้ิงเต็มวนั 

อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 
มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว จํานวน 

24-28 มถินุายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
25-29 มถินุายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

27 มถินุายน – 01 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
28 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
29 มถินุายน – 03 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
30 มถินุายน – 04 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

01-05 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
02-06 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
03-07 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
04-08 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
05-09 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
06-10 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
07-11 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
08-12 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
09-13 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
10-14 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
11-15 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
15-19 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
16-20 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
17-21 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
18-22 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
19-23 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
20-24 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
21-25 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
22-26 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
23-27 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
25-29 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
26-30 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
27-31 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
01-05 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
02-06 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
03-07 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
09-13 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
10-14 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
15-19 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
16-20 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
17-21 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
22-26 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
23-27 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
24-28 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

29 สงิหาคม-02 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
30 สงิหาคม-03 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
31 สงิหาคม-04 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 



** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เน ือ่งจากเป็นราคาพเิศษ /  Infant เด็กอายตุ ํา่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 
 ราคาน ี�ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ ทรปิ** 

 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย
การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ 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)  

วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ – วดัอาซากุสะ – ผา่นชมโตเกยีวสกาย ทร ี- พธิชีงชาญีปุ่่ น - สวนดอกไม้
ฮานะโนะมยิาโกะ - ออนเช็นธรรมชาต ิ 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

04-08 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
05-09 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
06-10 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
07-11 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
08-12 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
09-13 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
10-14 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
11-15 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
12-16 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
13-17 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
14-18 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
15-19 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
16-20 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
17-21 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
18-22 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
19-23 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
20-24 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
21-25 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
22-26 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
23-27 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
24-28 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
25-29 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
26-30 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 

27 กนัยายน – 01 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
28 กนัยายน – 02 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
29 กนัยายน – 03 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 
30 กนัยายน – 04 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900.- 34+1 



 

นําท่านเดนิทางสู่เมือง เมอืงโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ 
(Asakusa Temple) วัดทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุ
แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองคําที่ศักดิ์ส ิทธิ์ ขนาด 5.5 
เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัด
ยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ 
ประตูทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สุดของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารที่
ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ
พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านได ้
เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีส่งูทีสุ่ดในโลก 
แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น้ําสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo 
Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารเมือ่
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสูงของหอ
กวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของ
แคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ “หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี ทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้
สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชง
ชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้
ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี ้ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิด
โอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
ตามอัธยาศัย เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวน
ดอกไมท้ี่เรียกไดว้่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในบรเิวณๆ ภูเขาไฟฟูจ ิสวนดอกไมข้นาดใหญ่ใกลก้ับ
ทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟฟจู ิมพีืน้ทีถ่งึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร ่มดีอกไม ้
หลายพันธุ ์ทีป่ลกูไวใ้หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทัง้ปี ภายในสวนนอกจากทุง่กวา้งแลว้นัน้
ยังมดีอกไมท้ีถู่กปลูกไวใ้นโดมขนาดใหญ่ เพือ่ทีว่่าหากวันใดทีม่ฝีนตก ยังสามารถสัมผัสความงาม
ของดอกไมใ้นร่มได ้ไฮไลท!์!! นํา้ตกเมยีวจนิ น้ําตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน 
บรเิวณรอบๆ น้ําตกยังมกีังหันและ มุมถ่ายรูปใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพประทับใจตาม
อัธยาศัย  ท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ัง้แต่ฤดูใบไมผ้ลจินถงึฤดูใบไมร้่วง ทางสวนมตีารางบอก
ชว่งเวลาดอกไมบ้าน ว่าชว่งไหนมดีอกไมอ้ะไรใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสสีันของดอกไมน้านาพันธุ ์
(ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถิุนายน-กลางเดอืน
กรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี,แคลฟิอรเ์นียป๊อปป้ี, เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : ดอก
บานชืน่,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวนั เป็นตน้)  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2)  

พกัที ่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดบีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม   ภเูขาไฟฟูจ ิ– ชมทุง่ดอกลาเวนเดอร ์- โตเกยีว - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ – ชอ้ปป้ิงโอไดบะ
และไดเวอร ์ซติ ี ้



เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนอืจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็น
ทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์
หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุก
ฤดูกาล นําท่านขึน้สู่ช ัน้ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ข ึน้ ในกรณีที่อากาศไม่
เอือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ
ภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้
สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เทศกาลสมนุไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ (Fujikawaguchiko Herb 
Festival) ทุง่ดอกไมส้มีว่ง ณ สวนยากซิะกแิละสวนโออชิ ิสวนสวยทีเ่ต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็ม
ทอ้งทุง่กวา้ง โดยมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบสน้ํีาเงนิเขม้ตัดกันพอดกีับทุ่งลาเวนเดอรส์ี
มว่งเขม้สวยงาม !!!ไฮไลทข์องงานเทศกาลประจําเมอืงอยา่ง งานเทศกาลสมนุไพรหลากชนดิทีถ่อื
เป็นของขึน้ชือ่ประจําเมอืง ภายในงานเทศกาลจะมบีธูจําหน่ายผลติภัณฑม์ากมายทีทํ่าจากสมนุไพร
นานาชนดิ รวมไปถงึชาหอมๆ ใหไ้ดช้มิกนัอยา่งเต็มที ่นอกจากนี ้ยงัมกีารประกวดจัดสวนสวยและการ
แสดงดนตรกีลางแจง้ดว้ย อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลา
เวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่ ั�น ท ั�งน ี�ข ึ�นอย ูก่ บัสภาพอากาศ สงวนสทิธ ิห์ากดอกลาเวนเดอร ไ์มม่ ี
ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไปยงัสถานทีอ่ ืน่ทดแทนไดต้ามความเหมาะสม)   
จากนัน้เดนิทางกลับสู่กรุงโตเกยีว นําท่านสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับ
การชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอื
สนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ แบรนด์เนม เสื้อผา้แฟชั่นสําหรับวัยรุ่น 
เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 
นําท่านสู่ ดวิตีฟ้ร ีอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น้ําหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย
จากนัน้ชอ้ปป้ิงกันต่อ ณ ย่านโอไดบะ (Odaiba) เกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่ง
บันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 
นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แตก่็ยงัคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุม
สมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกี
หา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีก้็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาด
ใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดัม้ อย่างเชน่ กนัด ั�มคาเฟ่  (Gundam Cafe) 



และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ั�มฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ใน
บรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 

 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่น
การคา้อนัทันสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• ยา่นฮาราจกู  ุทา่นจะไดพ้บกบัการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุน่ญีปุ่่ น การแต่ง
กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

• โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเป็น
ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปป้ี คติตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์ของเด็กเล่นที่
หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

• ชบิยูา่ ยา่นวัยรุน่ชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชัน่ทันสมัยของหนุ่ม
สาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ  109”  ตกึชือ่ดังที่เป็น
สญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

• สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว จุดชมซากรุะยอดนยิมของ
กรงุโตเกยีว 

• ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหว่างสถานีอเุอ
โนะ (Ueno Station) และสถานโีอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ ของ
สด ของใช ้เครือ่งสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของนําเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมรีาคาถกู
กวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่  

หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์สวนสนุกทีม่นัีกท่องเทีย่วต่อปีเกอืบ 20 ลา้นคนต่อ ซึง่
มากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอนัดับ 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์ูนวอลท์
ดสินยี ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดทีส่นุกสนาน (ราคาไม ่
รวมคา่เขา้ ราคาประมาณ  3,000 บาท/ ทา่น) 

 World Bazaar 
 Tomorrowland 
 Toontown 
 Fantasyland 
 Critter Country 
 Westernland 



 Adventureland  

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

โปรแกรมนีไ้มร่บัจอยทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-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 ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่
รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก ,์ คนขบัรถ , 1,500 บาท/ ทา่น/ ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํ่า 34 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ
คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
 โปรแกรมนีชํ้าระเงนิเต็มจํานวน 

• หากไมชํ่าระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้
ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช ําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ  ์

• สง่รายช ือ่สํารองท ีน่ ัง่ ผ ูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเท ีย่วทรปิใด, วนัท ีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร / /  [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เด นิทาง  (Passport)  มาให ้ทางบร ษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์ม ่ร บัผ ดิช อบค ่าเสยีหายอนัเก ดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดช ือ่-นามสกลุ และอ ืน่ๆ เพ ือ่ใช ใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ั�งส ิ�น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้

หมายเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทาง
ไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

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

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

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 ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั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 ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน

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. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE 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. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
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) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
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