
 
 
 
 

TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N 

ซุปตาร ์ลาเวนเดอร ์ไฟไหม ้10 
ก าหนดการเดนิทางมถินุายน-กรกฎาคม 2563 

 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

ทวัร์ญ่ีปุ่น : รหสั JAP2307 
 



ไฮไลท!์!! ทุง่ลาเวนเดอร ์พรอ้มรบักลิน่หอมชืน่ใจ 

ขึน้ภเูขาไฟฟจู ิสญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

นมสัการขอพร ณ วดัอาซากสุะ  และแวะถา่ยรปูคู ่โตเกยีวสกายทร ี 

ชอ้ปป้ิงจใุจอาเมโยโกะ ชนิจกู ุและโอไดบะ  

อสิระครึง่วนั มเีวลาชอ้ปป้ิง ชมิขนม ถา่ยรปูชวิๆ ตามอธัยาศยั 

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

17-21 มถินุายน 2563 23,888.- 7,900.- 20°C - 25°C  

18-22 มถินุายน 2563 23,888.- 7,900.- 20°C - 25°C  

19-23 มถินุายน 2563 23,888.- 7,900.- 20°C - 25°C  

20-24 มถินุายน 2563 23,888.- 7,900.- 20°C - 25°C 

21-25 มถินุายน 2563 23,888.- 7,900.- 20°C - 25°C 

22-26 มถินุายน 2563 23,888.- 7,900.- 20°C - 25°C 

23-27 มถินุายน 2563 23,888.- 7,900.- 20°C - 25°C 

24-28 มถินุายน 2563 23,888.- 7,900.- 20°C - 26°C 

25-29 มถินุายน 2563 23,888.- 7,900.- 20°C - 26°C 

26-30 มถินุายน 2563 23,888.- 7,900.- 20°C - 26°C 

27 มถินุายน – 01 กรกฎาคม 2563 23,888.- 7,900.- 20°C - 26°C 

28 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2563 23,888.- 7,900.- 20°C - 26°C 

29 มถินุายน – 03 กรกฎาคม 2563 23,888.- 7,900.- 21°C - 27°C 

30 มถินุายน – 04 กรกฎาคม 2563 23,888.- 7,900.- 21°C - 27°C 

01-05 กรกฎาคม 2563 23,888.- 7,900.- 21°C - 27°C 

05-09 กรกฎาคม 2563 23,888.- 7,900.- 21°C - 27°C 

06-10 กรกฎาคม 2563 23,888.- 7,900.- 19°C - 24°C 

07-11 กรกฎาคม 2563 23,888.- 7,900.- 19°C - 24°C 

08-12 กรกฎาคม 2563 23,888.- 7,900.- 19°C - 24°C 

09-13 กรกฎาคม 2563 23,888.- 7,900.- 19°C - 24°C 

10-14 กรกฎาคม 2563 23,888.- 7,900.- 19°C - 24°C 



วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

07.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จดัทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย) 

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยสายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ย** 

10.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสู่ทีพั่ก (เวลาที่

ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

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

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั   NARITA MARROAD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) - หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก -  โก

เท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ลท - แชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ 

(Asakusa Temple) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความ

ศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริิ

มงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ย

ความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่  ประตฟู้าค า

รณ และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่วา่ ถนนนากามเิซะ ซึง่

เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพื้นเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ 

พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไป

ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ ริมแม่น ้าสุมดิะ 

หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย)  หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก โดยหอน้ีมคีวามสงู 634 เมตร  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  



น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

เป็นในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุดท่องเทีย่วส าคัญอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภูเขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับ

พืน้หลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมูบ่า้น

เล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามา

นาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 น้ีเป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟู

จผิ่านหนิลาวาทีม่รูีพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากน้ียังมรีา้นอาหาร รา้น

จ าหน่ายของที่ระลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลติภัณฑ์

ทอ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย เดนิทางสู ่โก

เท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ลท (Gotemba Outlet) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ใหท้า่นไดช้ ้

อปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนด์เนมที่แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นโกอนิเตอร์

มากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE 

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

เครือ่งประดับ และนาฬกิาหรูอยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 

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

ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลาน าท่าน

เขา้สูท่ีพั่ก 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั TOYOKO INN KAWAGUCHIKO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม ภเูขาไฟฟูจ ิ- การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น - เทศกาลสมนุไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร ์- โตเกยีว - 

ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ- ชอ้ปป้ิงโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้ 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ  ิ(Fuji Mountain) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) ที่มีความสูง

เหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่

ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิี่มาเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของ

ภูเขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะ

ไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ให ้

ทกุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รูปภเูขาไฟ

ฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของที่ระลกึ

ตามอัธยาศัย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดิมของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น 

(Sado) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่

ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงาม

เป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน้ี ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชา

น้ีอกีดว้ย และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เทศกาลสมนุไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ (Fujikawaguchiko Herb 

Festival : Jun 12, 2020 — Jul 12, 2020) ทุ่งดอกไมส้ีม่วง ณ สวนยากซิะกแิละสวนโออชิ ิ

สวนสวยทีเ่ต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็มทอ้งทุง่กวา้ง โดยมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบสี

น ้าเงนิเขม้ตัดกันพอดกีับทุ่งลาเวนเดอรส์มี่วงเขม้สวยงาม !!!ไฮไลทข์องงานเทศกาลประจ าเมือง

อย่าง งานเทศกาลสมุนไพรหลากชนิดทีถ่อืเป็นของขึน้ชือ่ประจ าเมอืง ภายในงานเทศกาลจะมบีูธ

จ าหน่ายผลติภัณฑม์ากมายทีท่ าจากสมุนไพรนานาชนดิ รวมไปถงึชาหอมๆ ใหไ้ดช้มิกันอย่างเต็มที ่

นอกจากน้ี ยังมกีารประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรกีลางแจง้ดว้ย อสิระใหท้่านไดส้มัผัสและ

เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานหรอืไม่น ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศ สงวนสทิธิห์ากชว่งวนัเดนิทางลาเวนเดอรไ์มม่แีลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดย

ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้)   



จากนัน้น าเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ใหท้า่นชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ(Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เครื่องใช ้ไฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 

เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมายท่านเดนิทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ใน

อ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์

ของพื้นที่สเีขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้ง

หนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งน้ีก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่

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

อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง 

ไดรเวอรซ์ติี ้ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA MARROAD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั - สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในย่าน

การคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในนารติะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก ่ขนาดใหญ่ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้ง

ขึน้ในปี 940  

• ถนนชอ้ปป้ิง โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล 

ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เช่น รา้นจ าหน่ายสนิคา้งาน

ฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ  

• ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

เน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มี

รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 

นอกจากน้ียังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 

arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น การแตง่

กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

• ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น การแตง่

กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

• โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์ของเด็กเล่นที่

หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจุใจ  



• ชบิูยา่ ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชื่อดังที่เป็น

สญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

***อสิระรบัประทานอาหารกลาวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 

17:00 น. นดัเจอลกูคา้ทีโ่รงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

**ในชว่งเชา้ของวนันีลู้กคา้จะตอ้งท าการเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม ตามเวลาทีท่างโรงแรมก าหนด  

และสามารถฝากกระเป๋าทิง้ไวท้ ีโ่รงแรมได ้จนกระท ัง่ไดเ้วลานดัหมายและออกเดนิทางไปยงัสนามบนินารติะ** 

20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607  

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยสายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ย** 

วนัทีห่า้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  
** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 



 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางระยะเวลา 30 วนั คนืเงนิเต็มจ านวน (หกัจากคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิแลว้ เชน่ 

คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ และมดัจ าคา่บรกิารจากทางญีปุ่่ น) 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ระยะเวลา 15-29 วนั คนืเงนิคา่ทวัร ์50 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิระยะเวลา 0-14 วนั ไมส่ามารถคนืเงนิได ้

• กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  



8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย 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 โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

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

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


