
 

TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N  

ซุปตาร ์วสิทเีรยี 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2561 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 

 



 

โตเกยีว ฟจู ิอบิาราก ิซาวาระ  

เทีย่วทุกวนัไมม่อีสิระ  
เทศกาลชมดอกไม ้ดอกวสิทเีรยี และ ชบิะซากรุะ 

วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
สมัผสัความย ิง่ใหญ่ของภเูขาไฟฟจู ิ 

ชมสวนดอกไม ้สไตลญ์ีปุ่่ น ณ สวนไคราคุเอน 

นมสัการพระใหญ่อชุคิุ ไดบสุส ึพระพทุธรูปปางยนืทีสู่งทีส่ดุในประเทศ 

ขอ้ปป้ิงสดุมนัสช์นิจูก ุอาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกนัด ัม้ ตวัใหม ่พรอ้มประจ าการ 

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมืองนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

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

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

23-27 เมษายน 61 25,888.- 7,900.- 1 

24-28 เมษายน 61 28,888.- 7,900.- 1 

25-29 เมษายน 61 28,888.- 7,900.- 1 

26-30 เมษายน 61 28,888.- 7,900.- 1 

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม  61 30,888.- 7,900.- 1 

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม  61 29,999.- 7,900.- 1 

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม  61 29,999.- 7,900.- 1 

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม  61 29,999.- 7,900.- 1 

02-06 พฤษภาคม  61 29,999.- 7,900.- 1 

03-07 พฤษภาคม  61 29,999.- 7,900.- 1 



 

วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรูป) –  ชมดอกวสิทเีรยี 

ณ ศาลเจา้คะเมอโิดะเท็นจนิ - พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ – แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ+ ดนิ

เนอร ์ขาปูยกัษ ์

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง เมอืงโตเกยีว น าทา่นนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ 

วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่ีความศักดิส์ทิธ ิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว 

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าที่ศักดิส์ทิธ ิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมีผูค้นมา

กราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีตั่ง้ของโคมไฟยักษ์ที่

มีขนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุ

ของวัด ทีม่ีชือ่ว่า “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า 

มีชื่อว่า ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีตั่ง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาท ิขนม

นานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ

อิสระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของ

กรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมคา่ข ึน้

หอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีสุ่ดในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมื่อ  วันที ่22 พฤษภาคม  

2555 โดยหอน้ีมีความสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว 

ซึง่มีความสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสงู 553 เมตร 

ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเหน็ไดจ้ากละแวก

วัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมืองเกา่ของเอะโดะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 



 
น าทา่นชม ศาลเจา้คะเมอโิดะเท็นจนิ (Kameido Tenjin  Shrine) เป็นสถานทีช่มดอกวสิทเีรีย

ยอดนิยมในโตเกยีว ภาพสะพานไทโคะบาชคิูก่ับดอกวสิทีเรียสมี่วง เป็นภาพทีส่วยงามในแบบฉบับ

ของญี่ปุ่ นโดยแท ้จากสะพานแห่งน้ีสามารถถ่ายรูปทีร่ะลกึโดยมีโตเกียวสกายทรีสูงตระหง่านอยู่

เบื้องหลัง และในช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดงาน เทศกาลชมดอกวสิทเีรยี 

(Wisteria Festival) ซึ่งนอกจากจะมีการจัดแสดงไฟไลท์อัพในตอนกลางคืนแลว้ ยังจะได ้

เพลดิเพลนิไปกับการชมิของอรอ่ยทีม่าออกรา้นภายในงานมากมายอกีดว้ย (ดอกไมจ้ะบานมากหรอื

นอ้ยท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) พิพิธภัณฑก์ลางแจง้

เกีย่วกับวัฒนธรรม และมีสนิคา้หตัถกรรมแบบดัง้เดมิจ าหน่าย ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกวา่ 20 

หลังคาเรอืน ทีไ่ดร้ับการดัดแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พพิธิภัณฑ ์และแกลเลอรี ่ซึง่แตล่ะหลังก็

จะมีความเชีย่วชาญในงานฝีมือดัง้เดมิทีต่า่งกัน เชน่ เครือ่งปั้นดนิเผา ธปู และผา้ทอ หรอือาจเขา้รว่ม

ทดลองผลติกระดาษวาช ิถา่นชารโ์คล และบะหมี่โซบะดว้ยตนเอง นอกจากน้ีทา่นยังสามารถลองสวม

ชดุกโิมโนะ หรอืชดุเกราะซามูไร เพื่อถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์(3) 

พกัที ่ โรงแรม Fuji San Resort Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม    ภูเขาไฟฟูจ ิ– ทุง่ดอกพงิคม์อส - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว- อบิาราก ิ- สวนไคราคุเอน - พระ

ใหญอุ่ชคุิ ไดบุสส ึ– AMI PREMIUM OUTLET 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่ีความสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ีชือ่เสยีงเป็น

ทีรู่จั้กไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์

หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิีม่าเยือนญี่ปุ่ นตลอดทกุ

ฤดูกาล น าท่านขึ้นสู่ช ัน้ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ข ึน้ ในกรณีที่อากาศไม่

เอ ือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ

ภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้

สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้ีกดว้ย เดนิทางสู ่ทุง่

ดอกพงิคม์อส ในช่วงฤดูใบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดูคลา้ยกับดอกซากรุะ ส่วนใน

ฤดูอ ืน่จะมใีบสเีขยีวแทนดูคลา้ยตน้หญา้ ค าว่าชบิะ หมายถึงตน้หญา้ ดังนั้นจึงเรียกกันว่า 

ชบิะซากรุะ (Shibazakura) แปลว่า ซากุระตน้หญา้ น าท่านเดนิชมตน้ชบิะซากรุะทีม่อียู่

อยูนั่บแสนตน้ ปลกูอยูบ่รเิวณรอบภูเขาฟจู ิ ซ ึง่มจี านวนมากทีสุ่ดในภาคคันโต ดเูหมอืนพรม

หลากส ีทัง้สขีาว สชีมพ ูและสแีดงซึง่สขีองดอกจะเขม้ขึน้ตามอายุทีป่ลกู ใหท้า่นไดสั้มผัส

และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกพงิคม์อสจะบานหรือไมน่ ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัสภาพอากาศ)  จากนั้นน าทา่นไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

(Experience Earthquake) ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและทา่นจะไดสั้มผัสกบับรรยากาศ

ของการจ าลองเหตกุารณเ์รือ่งราวตา่งๆ เกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น และจากนัน้ให ้

ทา่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 



 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

 

น าทา่นสู ่สวนไคราคุเอน (Kairakuen Garden) ซึง่ตดิอันดับ 1 ใน 3 สวนทีส่วยทีส่ดุของ สรา้ง

ขึน้ในปีค.ศ. 1842 เป็นสวนพฤกษชาตสิไตล์ญี่ปุ่ นที่จัดว่าเป็นหนึ่งในสามสวนทีส่วยทีสุ่ดในญีปุ่่ น 

สามารถเดนิชมไดต้ลอดปีเพราะจะมีการเปลีย่นตน้ไมใ้หเ้ขา้กับฤดู ช่วงตน้ฤดูใบไมผ้ลจิะมีการจัด

เทศกาลดอกบ๊วยทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ภายในสวนมีตน้บ๊วยปลกูไวม้ากวา่ 3,000 ตน้ นอกจากตน้บ๊วยแลว้ 

ยังมีป่าไผ่ ไมซ้ดีาร ์และโคบุนเต อาคารสไตลญ์ีปุ่่ นดัง้เดมิ ตัง้อยูใ่กลก้ับทะเลสาบเซนบะ เปิดใหเ้ขา้

ชมศกึษาขอ้มูลตา่งๆ พักผ่อนหยอ่นใจ และสามารถเห็นมุมมองทีด่ทีีส่ดุของสวนไดจ้ากชัน้บน 

น าท่านนมัสการ พระใหญอุ่ชิคุ ไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรปูปางยืนทีส่งูทีส่ดุ

ของประเทศญี่ปุ่ น และเคยเป็นรปูปั้นทีส่งูทีส่ดุในโลกที่ถกูบันทกึไวโ้ดยหนังสือบันทกึสถติโิลกกนิ

เนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสูงถงึ 120 เมตร ท า

ใหส้ามารถมองเห็นไดตั้ง้แต่ใจกลางเมืองโตเกยีวเลยทีเดียว ไฮไลท!์!! ของที่น่ีมิไดเ้ป็นเพียงที่

สักการะพระพทุธรปูองคใ์หญอ่ยา่งเดยีวเทา่นัน้ แตยั่งสามารถเขา้ไปยังบรเิวณภายในรปูปัน้และขึน้ไป

ยังจุดทีเ่ป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสงูที ่85 เมตร ซึง่จะอยูต่รงสว่นของหนา้อกพระพุทธรปู เป็น

จุดทีส่ามารถมองเห็น ววิในมุมดา้นกวา้งได ้ทัง้หมด บนชัน้น้ีจะมีกระจกทีเ่ป็นชอ่งหนา้ตา่งอยูด่ว้ยกนั 

4 ดา้น และมองเห็นภูเขาไฟฟจูไิดจ้ากตรงน้ีอีกดว้ย จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิง ณ AMI PREMIUM 

OUTLET ซึง่ภายในมี 100 รา้นคา้ของแบรนดท์ีม่ีคณุภาพ จากทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ ที่

จะท าใหท้า่นพอใจและมีความสขุไปกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ การออกแบบคอนเซ็ปตข์องเอา้ทเ์ล็ทแหง่น้ี 

คือ เป็นเมืองชายฝ่ังตะวันตกของอเมรกิา ท่านจะรูส้กึสนุกไปกับการเดนิชอ้ปป้ิงและยังมีรา้นอาหาร

หลากหลายรปูแบบใหท้า่นเดนิเลอืกซือ้เลอืกหาสนิคา้ตามอัธยาศัย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Tsukuba Onsen Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาวาระ  – อะเมโยโกะ - ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า – ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ - ยา่นโอไดบะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาวาระ เป็นเมืองเล็กๆ ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง

นารติะ เคยเป็นศนูยก์ลางการขนสง่ขา้วในชว่งสมัยเอโดะ บรเิวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผ่าน  มีชือ่

เรียกว่า เอโดะนอ้ย Little Edo ไดรั้บการรักษาและบูรณะทีอ่ยู่อาศัยแบบดัง้เดมิ รา้นคา้ตา่งๆ และ

คลังสนิคา้จากสมัยเอโดะ ระหว่างคลองจะเชือ่มตอ่ดว้ยสะพานหลายแหง่ ไฮไลท ์สะพานจาจา หรอื 

สะพานโทโยฮาช ิซึง่จะมีน ้าไหลออกมาจากสะพานทัง้สองดา้นคลา้ยน ้าตก ใกล ้ๆ กับสะพานจาจา เป็น

ทีตั่ง้ของพพิธิภัณฑอ์โินะทาดาทากะและบา้นพักอาศัยเดมิของเขา อโินะทาดาทากะ คอืผูท้ีบุ่กเบกิ

ประเทศญีปุ่่ น สรา้งแผนทีท่ีแ่ม่นย าในสมัยโชกนุโทกงุาวะ ภายในพพิธิภัณฑจ์งึจัดแสดงผลงาน และ

เทคนคิตา่งๆทีใ่ชใ้นการท างานของเขา พรอ้มค าอธบิายภาษาอังกฤษ อสิระใหท้า่นชมเมืองซาวาระ

ตามอัธยาศัย  



 
เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 

น าท่านสู ่ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คกึคักเกือบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหว่าง

สถานีอุเอโนะ และสถานีโอคาชมิาช ิแต่ก่อนนั้นบรเิวณน้ีเป็นที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด ซึง่ใน

ภาษาญี่ปุ่ นเรียกรา้นขนมเหล่าน้ีว่า “Ameya Yokocho” จึงเป็นที่มาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ 

(Ameyoko) ปัจจุบันมีสนิคา้หลากหลายชนิดทัง้ ของสด ของใช ้เครื่องส าอาง กระเป๋า รองเทา้ 

เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมีราคาถกูกว่าในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ได ้

อีก อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกนิเลน่ เชน่ ทาโกะยากยัิกษ์ โมจ ิขนมเคก้ ช็อคโกแลต 

ไอศกรมี ชานมไขมุ่ก  และรา้นอาหารญีปุ่่ น อยา่งราเม็ง ซชู ิขา้วหนา้ปลาไหล พื้นทีต่ลาดกนิขนาด

ใหญก่นิพื้นทีไ่ปหลายซอย รวมถงึใตด้นิ สว่นใหญจ่ะเปิดรา้นประมาณ 10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่งเย็นๆ 

และมักจะปิดทกุวันพุธ น าทา่นอสิระ ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ป

ป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะ

เอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ แบรนด์เนม เสื้อผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอาง

ยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ทา่นเดนิทาง

ไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอ่าว

โตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์

ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้ง

หนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งน้ีกค็อื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มีขนาดใหญ่

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

อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง 

ไดรเวอรซ์ติี ้

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 



 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 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 ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม์) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ ีป่ระสงค์พ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่ได ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื



 
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต า่ 2 หนา้หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ ไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มีประวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้ เ ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซ ึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้ ูบบุหรี ่ / ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกนัได ้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้  

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 



 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา

ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิิจของมัคคเุทศก ์ และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที ่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ 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 า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื่นตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

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

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

ล า ด ั
บ ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


