
 
 
 
 
รหสัโปรแกรม : 12462 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

TOKYO FUJI 5D3N 

ซุปตาร ์ลาเวนเดอร ์บานฉ ่า 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม - กนัยายน 2562 

 

 



โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

โตเกยีว ขอพร ณ วดัอาซากุสะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
พรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจู ิแลนดม์ารค์ของประเทศญีปุ่่ น 

ชม ทุง่ลาเวนเดอร ์พรอ้มรบักลิน่หอมชืน่ใจ 

แวะถา่ยรปู ณ  หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 

สกัการะสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ วดันารติะ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ เอา้เลตมอลล ์ออิอนมอลล ์และโอไดบะ  

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

18 – 22 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

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

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

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

23 – 27 พฤษภาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 

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

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

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

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

28 พฤษภาคม – 01 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

29 พฤษภาคม – 02 มถินุายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

30 พฤษภาคม – 03 มถินุายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

31 พฤษภาคม – 04 มถินุายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 

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

06 – 10 มถินุายน 2562 16,888.- 7,900.- 1 

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

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

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

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

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

20 – 24 มถินุายน 2562 18,888.- 7,900.- 1 

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

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

27 มถินุายน – 01 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

28 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

29 มถินุายน – 03 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

30 กรกฎาคม – 03 สงิหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

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

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

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

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

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



 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

07.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น ้าหนัก

กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

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

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

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

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

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

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

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

30 สงิหาคม – 03 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 

31 สงิหาคม – 04 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

http://bit.ly/2NMk5YE


 

10.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสู่ที่พัก (เวลาที่

ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั   NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) - สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิา

โกะ -โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ลท - แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ 

(Asakusa Temple) วดัทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวดัทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถือมากที่สุด

แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองค าที่ศักดิ์ส ิทธิ์ ขนาด 5.5 

เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผูีค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัด

ยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ 

ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวดั ทีม่ชี ือ่วา่  ประตูฟ้าค ารณ และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววหิารที่

ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มีชือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลกึ

พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านได ้

เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 

แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ ริมแม่น ้าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo 

Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีสู่งที่สุดในโลก โดยหอน้ีมีความ

สงู 634 เมตร  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้ี่เรียก

ไดว้า่งดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในบรเิวณๆ ภูเขาไฟฟจู ิสวนดอกไมข้นาดใหญ่ใกลก้บัทะเลสาบยามานะกะ

และภูเขาไฟฟจู ิมพีืน้ทีถ่งึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลายพันธุ ์ทีป่ลกูไว ้

ใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทัง้ปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกวา้งแลว้นัน้ยังมีดอกไมท้ี่ถูก

ปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ่ เพือ่ทีว่า่หากวนัใดทีม่ฝีนตก ยังสามารถสมัผัสความงามของดอกไมใ้นร่มได ้

ไฮไลท!์!! น า้ตกเมยีวจนิ น ้าตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บรเิวณรอบๆ น ้าตกยังมี

กงัหันและ มุมถ่ายรูปใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเขา้

ชมดอกไมไ้ดต้ัง้แตฤ่ดใูบไมผ้ลจินถงึฤดใูบไมร้่วง ทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลาดอกไมบ้าน ว่าช่วง

ไหนมีดอกไมอ้ะไรใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสีสันของดอกไมน้านาพันธุ ์ (ปลายเดอืนเมษายน-

กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถิุนายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี,

แคลฟิอรเ์นยีป๊อปป้ี, เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : ดอกบานชืน่,ดอกคอสมอส และดอก

ทานตะวนั เป็นตน้) เดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ลท (Gotemba Outlet)  ใหท้่านไดช้ ้

อปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที่แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอนิเตอร์

มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 

TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY 

ฯลฯ เลอืกดูเครื่องประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 



LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

หรือเลือกซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื่นๆ อีก

มากมาย ไดเ้วลาน าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3)  

ทีพ่กั Fujisan Resort Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 



วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น - เทศกาลสมุนไพร

และทุง่ดอกลาเวนเดอร ์- โตเกยีว - หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 น าท่านเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิ(Fuji Mountain) ทีม่คีวามสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร 

ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยัง

ถอืวา่เป็นสญัลกัษณห์นึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยือน

ญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ท ี ่5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสทิธิไ์ม่ข ึน้ ในกรณีที่

อากาศไม่เอ ือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิ

โดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้

และเลอืกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย

อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของที่ระลกึตามอัธยาศัย จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรม

ดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มี

ขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิี รายละเอยีดที่

บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชาน้ี ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้ีส่วน

ร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เทศกาลสมุนไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ (Fujikawaguchiko Herb 

Festival) ทุ่งดอกไมส้มี่วง ณ สวนยากซิะกแิละสวนโออชิ ิสวนสวยทีเ่ต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็ม

ทอ้งทุ่งกวา้ง โดยมฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟจูแิละทะเลสาบสนี ้าเงนิเขม้ตัดกันพอดกีับทุ่งลาเวนเดอรส์ี

ม่วงเขม้สวยงาม !!!ไฮไลทข์องงานเทศกาลประจ าเมืองอย่าง งานเทศกาลสมุนไพรหลากชนิดที่ถือ

เป็นของขึน้ชือ่ประจ าเมอืง ภายในงานเทศกาลจะมีบูธจ าหน่ายผลติภัณฑม์ากมายที่ท าจากสมุนไพร

นานาชนดิ รวมไปถงึชาหอมๆ ใหไ้ดช้มิกนัอย่างเต็มที ่นอกจากน้ี ยังมกีารประกวดจัดสวนสวยและการ

แสดงดนตรกีลางแจง้ดว้ย อสิระใหท้่านไดส้มัผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลา

เวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ สงวนสทิธิห์ากชว่งวนัเดนิทางลาเวน

เดอรไ์มม่แีลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้)   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นเยอรมนัแห่งโตเกยีว (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ใน

จังหวดัชบิะ บนอาณาบรเิวณขนาดใหญ่ อยู่ห่างใจกลางกรุงโตเกยีว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชัว่โมง ที่

หมู่บา้นเยอรมันแห่งโตเกยีวนัน้มีทัง้เครื่องเล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวอืหวามาก โซนประสบการณ์

ธรรมชาต ิเกม กฬีา และโซนสมัผัสชวีติสตัว ์รวมไปถงึมกีจิกรรม workshop ต่างๆ กจิกรรมเก็บเกีย่ว

ผลไมต้ามฤดกูาล เป็นสไตลห์มู่บา้นทีจ่ าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุ่งในเยอรมนี ที่มีทุ่งดอกไมไ้ว ้

ใหถ้่ายรูปเลน่ มอีาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลอืกทานกนัตามอธัยาศยั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  TENDER VILLA KUJUKURI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ นารติะ - วดันารติะซงั - โอโมเตะซงัโดะ นารติะ - ชอ้ปป้ิง โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้- ออิอ

นมอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดนิทางสู ่วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวดัพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมืองนาริ

ตะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลาย

ตัง้อยู่ในบรเิวณทีก่วา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มีชือ่ว่า Great Pagoda of 

Peace นอกจากน้ียังมสีวนญีปุ่่ น และสวนยุโรปอกีดว้ย เสน้ทางที่น ามาสู่วัดนารติะซังคอืถนนชอ้ปป้ิง

โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรอื ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 

1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ เชน่ รา้นจ าหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร 

และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กท่องเทีย่วมานานหลายศตวรรษ 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ 

ในอ่าวโตเกียว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์

ของพื้นที่สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้ง

หนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งน้ีก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่

มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้

อยากเขา้ไปดนูิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง 

ไดรเวอรซ์ติีน้ าท่านชอ้ปป้ิงตอ่ที ่ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที่นิยมในหมู่

นักท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิเน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบ

ทีท่ันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ 

และอปุกรณภ์ายในบา้น นอกจากน้ียังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio 

store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607  

**บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง** 

วนัทีห่า้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

 
 



ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 



เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋วเคร ือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้ รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 



 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 


