
 

 

รหัสทัวร TTN1901266 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร ราคาไฟไหม 1 
5 วัน 3 คืน (XJ) 
โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผานชมโตเกียวสกายทรี  
พรอมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนดมารคของประเทศญี่ปุ�น 
ชม ทุงลาเวนเดอร พรอมรับกลิ่นหอมช่ืนใจ 
แวะถายรูป ณ  หมูบานเยอรมันแหงโตเกียว 
อาบน้ําแรธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 
มีน้ําด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 



 

 

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว บัส 34+1 
24 – 28 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
25 – 29 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
26 – 30 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

01 – 05 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
02 – 06 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
03 – 07 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
04 – 08 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
05 – 09 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
06 – 10 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
07 – 11 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
08 – 12 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
09 – 13 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
11 – 15 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
12 – 16 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
14 – 18 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
15 – 19 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
16 – 20 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
17 – 21 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
18 – 22 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
19 – 23 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
20 – 24 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
21 – 25 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
22 – 26 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 



 

 

23 – 27 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
24 – 28 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
25 – 29 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
27 – 31 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
30 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

01 – 05 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
02 – 06 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
04 – 08 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
05 – 09 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
06 – 10 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
07 – 11 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
08 – 12 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
10 – 14 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
11 – 15 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
13 – 17 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
14 – 18 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
15 – 19 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
16 – 20 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
17 – 21 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
18 – 22 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
19 – 23 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
20 – 24 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
21 – 25 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
22 – 26 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
23 – 27 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 



 

 

24 – 28 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
25 – 29 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
27 – 31 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 

28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

01 – 05 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
02 – 06 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
03 – 07 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
04 – 08 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
05 – 09 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
06 – 10 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
07 – 11 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
08 – 12 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
09 – 13 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
10 – 14 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
11 – 15 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
12 – 16 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
13 – 17 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
14 – 18 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
15 – 19 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
16 – 20 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
17 – 21 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
18 – 22 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
19 – 23 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
20 – 24 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
21 – 25 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 



 

 

 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ราคา 

7,900  บาท** 
 ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 

 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น 
07.30 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม 

ตองเสียคาใชจาย) 
10.45 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 
19.40 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทาง

สูท่ีพัก (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตให
นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษ
ปรับและจับ*** 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  

22 – 26 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
23 – 27 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
24 – 28 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
25 – 29 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 
26 – 30 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1 

27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1 



 

 

ที่พัก   NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วนัที่สอง นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถายรูป) - ดิวตี้ฟรี - 

สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ -โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอาทเลท - แชนํ้าแร
ธรรมชาติ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1)  
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา 
ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ 
และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐาน
องคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมา
กราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปน
ที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวน
หอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มีชื่อวา  ประตูฟ�าคํารณ และ
ถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา ถนนนากา
มิเซะ ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนม
นานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของ
ฝากของที่ระลึกอิสระ และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 
แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย 
ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่
สูงที่สุดในโลก โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร นําทานสู ดิวตี้ฟรี อิสระใหทาน
เลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง เส้ือผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
เดินทางสู สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) 
สวนดอกไมที่เรียกไดวางดงามที่สุดแหงหน่ึงในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไม
ขนาดใหญใกลกับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ มีพื้นที่ถึง 300,000 
ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร มีดอกไมหลายพันธุ ท่ีปลูกไวใหนักทองเที่ยว
ไดเดินทางมาชมตลอดทั้งป ภายในสวนนอกจากทุงกวางแลวน้ันยังมีดอกไมที่ถูก
ปลูกไวในโดมขนาดใหญ เพ่ือที่วาหากวันใดที่มีฝนตก ยังสามารถสัมผัสความงาม



 

 

ของดอกไมในรมได ไฮไลท!!! นํ้าตกเมียวจิน น้ําตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร 
ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ําตกยังมีกังหันและ มุมถายรูปใหทานไดเพลิดเพลิน
กับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ทานสามารถเขาชมดอกไมไดตั้งแตฤดู
ใบไมผลิจนถึงฤดูใบไมรวง ทางสวนมีตารางบอกชวงเวลาดอกไมบาน วาชวงไหนมี
ดอกไมอะไรใหทานไดเพลิดเพลินกับสีสันของดอกไมนานาพันธุ (ปลายเดือน
เมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป, เดือนมิถุนายน-กลางเดือน
กรกฎาคม : ดอกป�อปปم� ,แคลิฟอรเนียป�อปปم� , เดือนกรกฏาคม-เดือน
กันยายน : ดอกบานช่ืน,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวัน เปนตน) เดินทางสู 
โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอาทเลท (Gotemba Outlet)  ใหทานไดชอปปم�งอยางจุ
ใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นโกอินเตอร
ม า ก ม า ย  เ ช น  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อ กระเป� าไฮไซ BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ 
แ ล ะน า ฬิ ก าห รู อ ย า ง  TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯล ฯ  รอ ง เท าแฟ ชั่ น  HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือ เลื อกซื้ อสิ นค าสํ าหรับคุณ ห นู  AIGLE, 
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินคาอ่ืนๆ อีกมากมาย ไดเวลานําทาน
เขาสูท่ีพัก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3)  
ที่พัก Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช 
นํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 



 

 

 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น - 

เทศกาลสมุนไพรและทุงดอกลาเวนเดอร - โตเกียว - หมูบานเยอรมันแหง
โตเกียว 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 นํ าท าน เดินทางสู  ภู เขาไฟ ฟูจิ  (Fuji Mountain) ที่ มี ความสู งเห นือจาก
ระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความ
สวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของ
ประเทศญี่ปุ�น ท้ังยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุ�นตลอด
ทุกฤดูกาล นําทานขึ้นสูช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ 
(ขอสงวนสิทธิ์ ไมขึ้น  ในกรณีที่อากาศไม
เอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) ที่ทุกทานจะได
เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบ
ของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานไดถายภาพความ
ประทับใจเก็บไว และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิใน
หลากหลายบรรยากาศไดอีกดวยอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซื้อ
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ 
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีขั้นตอน
มากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีพิธี 
รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยาง
เดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย และจากน้ันให
ทานไดอิสระเลือกซื้อของทีร่ะลึกตามอัธยาศัย  



 

 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จาก น้ัน นําท าน เดินทางสู  เทศกาลสมุนไพรและทุ งดอกลาเวนเดอร   
(Fujikawaguchiko Herb Festival) ทุงดอกไมสีมวง ณ สวนยากิซะกิและ
สวนโออิชิ สวนสวยที่เต็มไปดวยดอกลาเวนเดอรเต็มทองทุงกวาง โดยมีฉากหลัง
เปนภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบสีน้ําเงินเขมตัดกันพอดีกับทุงลาเวนเดอรสีมวงเขม
สวยงาม !!!ไฮไลทของงานเทศกาลประจําเมืองอยาง งานเทศกาลสมุนไพรหลาก
ชนิดที่ถือเปนของขึ้นชื่อประจําเมือง ภายในงานเทศกาลจะมีบูธจําหนายผลิตภัณฑ
มากมายที่ทําจากสมุนไพรนานาชนิด รวมไปถึงชาหอมๆ ใหไดชิมกันอยางเต็มที่ 
นอกจากน้ี ยังมีการประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรีกลางแจงดวย อิสระให
ทานไดสัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอรจะบาน
หรือไมนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ สงวนสิทธิ์หากชวงวันเดินทางลาเวน
เดอรไมมีแลว ไกดสามารถปรับโปรแกรมไดโดยไมตองแจงลวงหนา)   
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานเยอรมันแหงโตเกียว (Tokyo German 
Village) ตั้งอยูในจังหวัดชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ อยูหางใจกลาง
กรุงโตเกียว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชั่วโมง ที่หมูบานเยอรมันแหงโตเกียวน้ันมีทั้ง
เครื่องเลนแบบสวนสนุกแตไมหวือหวามาก โซนประสบการณธรรมชาติ เกม กีฬา 
และโซนสัมผัสชีวิตสัตว รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop ตางๆ กิจกรรมเก็บเกี่ยว
ผลไมตามฤดูกาล เปนสไตลหมูบานที่จําลองเอาบรรยากาศของทองทุงในเยอรมนี 
ที่มีทุงดอกไมไวใหถายรูปเลน มีอาหารและไวนใหไดเลือกทานกันตามอัธยาศัย                                                                                            

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันที่สี่  นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ชอปปم�ง โอไดบะ – ได

เวอรซิตี้ - อิออนมอลล 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
เดินทางสู วัดนาริตะซัง (Naritasan) เปนวัดพุทธเกาแก ขนาดใหญ ที่มีชื่อเสียง
มากของเมืองนาริตะ สรางขึ้นในป 940 ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริ
ตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง เชน หองโถงหลัก 
เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto มีชื่อวา Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียังมี
สวนญี่ปุ�น และสวนยุโรปอีกดวย เสนทางที่นํามาสูวัดนาริตะซังคือถนนชอปปم�งโอ
โมเตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล 
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดวยรานคาตางๆ เชน ราน
จําหนายสินคางานฝมือดั้งเดิม รานอาหาร และรานของที่ระลึก ซึ่งเปดบริการใหแก
นักทองเที่ยวมานานหลายศตวรรษ 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
เดินทางสู ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และ
แหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเปนที่นิยม
ในชวงหลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูมากมายแลว แต
ก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซิตี้ 
โตเกียว พลาซา (Diver City Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหน่ึง ที่อยูบน
เกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาด
ใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคาเฟ� 



 

 

(Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ตองไปที่ กันดั้ม
ฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดรเวอรซิตี้นําทานชอปปم�งตอที่ 
อิออน มอลล (Aeon Narita Mall) หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงใน
รูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนาย
สินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผา
แฟ ชั่ น ม ากม าย  เช น  MUJI, 10 0  yen shop, Sanrio store, Capcom 
games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ 
20.55 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607  
 
วันที่หา  สนามบิน ดอนเมือง 
01.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

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

โปรแกรมนี้ไมรับจอยทัวร 
 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
 
 
 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 

(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 



 

 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบรษิัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 โปรแกรมนี้ชําระเงินเต็มจํานวน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง

แฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใคร
บาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 



 

 

 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
 ไมสามารถยกเลิกเดินทางได 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  



 

 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
ร า ย ก า ร ทั ว ร .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. ... . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. วั น เดิ น ท า ง
........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน (ผูใหญ..............ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง 

(TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 
ลํ า
ดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกิด (ว/ด/

ป) 
1    
2    
3    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา
วิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

 
ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 

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

4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


