
 
 

 

 

 

TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N 
ซุปตาร ์ลาเวนเดอร ์

กาํหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม-มถินุายน 2561 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ(์XJ) 



โตเกยีว ฟจู ิอบิารากิ

เทศกาลชมดอกไม ้
วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี
สมัผสัความยิEงใหญข่องภเูขาไฟฟจู ิ

ชมสวนดอกไม ้สไตลญ์ีEปุ่ น ณ สวนไคราคเุอน
นมสัการพระใหญอ่ชุคิไุดบสุส ึพระพทุธรปูปางยนืทีEสงูทีEสดุในประเทศ

ขอ้ปปิL งสดุมนัสช์นิจกู ุอาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกนัด ัLม ตวัใหม ่พรอ้มประจําการ

อาบนํLาแรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ์
มนํี LาดืEมบรกิารบนรถบสัวนัละ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืEองจากเป็นราคาพเิศษ
 ราคานีLไมร่วมคา่ทปิไกด์

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. พรอ้มกันทีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง
การบนิ AIR ASIA X
เชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบนิที 

สายการบนิ AIR ASIA X 
(นํ-าหนักกระเป๋า 20 กก

บรกิารอาหารและเครืEองดืEมบนเครืEอง

วนัทีEสอง   สนามบนินารติะ - โตเกยีว 
ไก– สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีEปุ่ น
เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีEญีEปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 

วนัเดนิทาง 

09-13 พฤษภาคม 
16-20 พฤษภาคม 
24-28 พฤษภาคม 

30 พฤษภาคม-03 มถินุายน 
31 พฤษภาคม-04 มถินุายน 

13-17 มถินุายน 2561
14-18 มถินุายน 2561
20-24 มถินุายน 2561
21-25 มถินุายน 2561

27 มถินุายน-01 กรกฎาคม 
28 มถินุายน-02 กรกฎาคม 

โตเกยีว ฟจู ิอบิาราก ิซาวาระ 
เทีEยวทกุวนัไมม่อีสิระ  

เทศกาลชมดอกไม ้ณ ฮานาโนะมโิยโกะ 
วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
สมัผสัความยิEงใหญข่องภเูขาไฟฟจู ิ 

ชมสวนดอกไม ้สไตลญ์ีEปุ่ น ณ สวนไคราคเุอน 
นมสัการพระใหญอ่ชุคิไุดบสุส ึพระพทุธรปูปางยนืทีEสงูทีEสดุในประเทศ

ขอ้ปปิL งสดุมนัสช์นิจกู ุอาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกนัด ัLม ตวัใหม ่พรอ้มประจําการ

อาบนํLาแรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS
มนํีLาดืEมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ไมม่รีาคาเด็ก เนืEองจากเป็นราคาพเิศษ /ราคาเด็กอายตุํEากวา่ 2 ปี (Infant) 
ราคานีLไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,000 บาท/ทรปิ** 

สนามบนิดอนเมอืง  

สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั -น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 
AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบนิที XJ600 

AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377
กก./ทา่น หากตอ้งการซื-อนํ-าหนักเพิม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

บรกิารอาหารและเครืEองดืEมบนเครืEอง 

โตเกยีว -วดัอาซากุสะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรูป
สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ - แชนํ่ Lาแรธ่รรมชาต ิ+ ดนิเนอรข์าปยูกัษ์

สนามบนินารติะ ประเทศญีEปุ่ น นําท่านผ่านขั -นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
เวลาทีEญีEปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัEวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือความ

ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีEยว

พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900
พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900
พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900

มถินุายน 2561 25,888.- 7,900
มถินุายน 2561 25,888.- 7,900

2561 25,888.- 7,900
2561 22,888.- 7,900
2561 25,888.- 7,900
2561 25,888.- 7,900

กรกฎาคม 2561 25,888.- 7,900
กรกฎาคม 2561 25,888.- 7,900

นมสัการพระใหญอ่ชุคิไุดบสุส ึพระพทุธรปูปางยนืทีEสงูทีEสดุในประเทศ 
ขอ้ปปิL งสดุมนัสช์นิจกู ุอาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกนัด ัLม ตวัใหม ่พรอ้มประจําการ 

FREE WIFI ON BUS 
 

Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 

อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  
ทา่น หากตอ้งการซื-อนํ-าหนักเพิม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

ถา่ยรูป) –หมูบ่า้นโอชโินะฮกั
ดนิเนอรข์าปยูกัษ ์

นําท่านผ่านขั -นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือความ

พกัเดีEยว บสั 34+1 

900.- 1 
900.- 1 
900.- 1 
900.- 1 
900.- 1 
900.- 1 
900.- 1 
900.- 1 
900.- 1 
900.- 1 
900.- 1 



สะดวกในการนัดหมายเวลา
เนืLอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั

จากนั-นนําท่านเดนิทาง
วัดทีไดช้ือว่าเป็นวัดทีมคีวามศักดิFสทิธิFและไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีสดุแห่งหนึงในกรุงโตเกยีว
ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทีศักดิFสทิธิFขนาด
ไหวข้อพรเพือความเป็นสริมิงคลตลอดทั -งปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นที
ขนาดใหญ่ทีสดุในโลกดว้ยความสูง
วัดทีมชี ือวา่ “ประตฟู้าคํารณ
วา่ถนนนากามเิซะซึงเป็นทีตั -งของรา้นคา้ขายของทีร
ของเล่นรองเทา้พวงกญุแจทีระลกึฯลฯใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื-อเป็นของฝากของทีระลกึ
สามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีสูงทีสุดในโลก 
แมนํ่-าสมุดิะหอคอยโตเกยีวสกายทร ี
โทรคมนาคมทีสงูทีสดุในโลก
เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกวา่งโจวซึงมคีวามสงู
เอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโตของแคนาดามคีวามสงู
ร ีทีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกุซา่ทีเต็มไปดว้ยกลินอาย
แบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ

เทีEยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

เดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก
ประกอบดว้ยบอ่นํ-า8 บอ่ในโอชโินะตั -งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะบอ่
นํ-าทั -ง8 นี-เป็นนํ-าจากหมิะทีละลายในชว่งฤดรูอ้นทีไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาที
มรีูพรุนอายกุว่า80 ปีทําใหนํ้-าใสสะ
และซุม้รอบๆบ่อทีขายทั -งผักขนมหวานผักดองงานฝีมอืและผลติภัณฑท์อ้งถินอืนๆ
เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซื-อของทีระลกึตามอธัยาศัย 
(Hananomiyako Flower Pa
ไฟฟจู ิสวนดอกไมข้นาดใหญใ่กลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟฟจูมิพีื-นทีถงึ
เมตรหรอืประมาณ 87.5 
ภายในสวนนอกจากทุง่กวา้งแลว้นั-นยงัมดีอกไมท้ีถูกปลูกไวใ้นโดมขนาดใหญ่ เพือทีว่าหากวันใดทีมี
ฝนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไมใ้นร่มได ้
ยาว 800 เมตร ภายในสวน บรเิวณรอบๆ นํ-าตกยงัมกีงัหันและ มมุถา่ยรปูใหท้า่นไดเ้พลดิ
เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเขา้
ทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาดอกไมบ้าน
ดอกไมน้านาพันธุ(์ปลายเดอืนเมษายน
กลางเดอืนกรกฎาคม 
ดอกบานชืEน,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวนั เป็นตน้

คํEา บรกิารอาหารคํEา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 

พกัทีE โรงแรม Fuji San Resort Hotel

จากน ัLนใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึLน

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีEปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนืLอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

ท่านเดนิทางสู่เมอืง เมอืงโตเกยีว นําท่านนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคําณ
วัดทีไดช้ือว่าเป็นวัดทีมคีวามศักดิFสทิธิFและไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีสดุแห่งหนึงในกรุงโตเกยีว
ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทีศักดิFสทิธิFขนาด 5.5 เซนตเิมตรซึงมักจะมผีูค้นมากราบ
ไหวข้อพรเพือความเป็นสริมิงคลตลอดทั -งปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นที
ขนาดใหญ่ทีสดุในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตรซึงแขวนหอ้ยอยูณ่ประตูทางเขา้ทีอยูด่า้นหนา้สดุของ

ประตฟู้าคํารณ”และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํามชีือ
ซึงเป็นทีตั -งของรา้นคา้ขายของทีระลกึพื-นเมอืงต่างๆมากมายอาทขินมนานาชนดิ

ของเล่นรองเทา้พวงกญุแจทีระลกึฯลฯใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื-อเป็นของฝากของทีระลกึ
สามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีสูงทีสุดในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว

หอคอยโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree)(ไมร่วมคา่ขึLนหอคอย
โทรคมนาคมทีสงูทีสดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือวันที 22 พฤษภาคม2555 
เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกวา่งโจวซึงมคีวามสงู
เอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโตของแคนาดามคีวามสงู 553 เมตรทวิทัศนข์อง

ทีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกุซา่ทีเต็มไปดว้ยกลินอาย
แบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก(Oshino Hakkai)เป็นจุดท่องเทียวทีสรา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ
บอ่ในโอชโินะตั -งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะบอ่

นี-เป็นนํ-าจากหมิะทีละลายในชว่งฤดรูอ้นทีไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาที
ปีทําใหนํ้-าใสสะอาดเป็นพเิศษนอกจากนี-ยังมรีา้นอาหารรา้นจําหน่ายของทีระลกึ

และซุม้รอบๆบ่อทีขายทั -งผักขนมหวานผักดองงานฝีมอืและผลติภัณฑท์อ้งถินอืนๆ
เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซื-อของทีระลกึตามอธัยาศัย เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ
Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้ีเรยีกไดว้่างดงามทีสดุแห่งหนึงในบรเิวณๆ

ฟจู ิสวนดอกไมข้นาดใหญใ่กลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟฟจูมิพีื-นทีถงึ
5 ไร่มดีอกไมห้ลายพันธุท์ีปลูกไวใ้หนั้กท่องเทียวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทั -งปี

ภายในสวนนอกจากทุง่กวา้งแลว้นั-นยงัมดีอกไมท้ีถูกปลูกไวใ้นโดมขนาดใหญ่ เพือทีว่าหากวันใดทีมี
ฝนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไมใ้นร่มได ้ไฮไลท!์!!นํ Lาตกเมยีวจนิ

เมตร ภายในสวน บรเิวณรอบๆ นํ-าตกยงัมกีงัหันและ มมุถา่ยรปูใหท้า่นไดเ้พลดิ
เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ั -งแต่ฤดูใบไมผ้ลจินถงึฤดูใบไมร้่วง
ทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาดอกไมบ้านวา่ชว่งไหนมดีอกไมอ้ะไรใหท้า่น

ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ
กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปีL ,แคลฟิอรเ์นยีป๊อปปีL , เดอืนกรกฏาคม

ดอกคอสมอส และดอกทานตะวนั เป็นตน้) 

บรกิารอาหารคํEา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ(์3

Resort Hotelหรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัLนใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ Lาแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชืEอวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ Lาแรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึLน 

ประเทศญีEปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 

นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคําณวดัอาซากุสะ
วัดทีไดช้ือว่าเป็นวัดทีมคีวามศักดิFสทิธิFและไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีสดุแห่งหนึงในกรุงโตเกยีว

เซนตเิมตรซึงมักจะมผีูค้นมากราบ
ไหวข้อพรเพือความเป็นสริมิงคลตลอดทั -งปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีตั -งของโคมไฟยักษ์ทีมี

เมตรซึงแขวนหอ้ยอยูณ่ประตูทางเขา้ทีอยูด่า้นหนา้สดุของ
และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํามชีือ

ะลกึพื-นเมอืงต่างๆมากมายอาทขินมนานาชนดิ
ของเล่นรองเทา้พวงกญุแจทีระลกึฯลฯใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื-อเป็นของฝากของทีระลกึอสิระและท่าน

แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีวณรมิ
ไมร่วมคา่ขึLนหอคอย) หอสง่สญัญาณ

2555 โดยหอนี-มคีวามสงู 634 
เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกวา่งโจวซึงมคีวามสงู 600 เมตรและหอซี

เมตรทวิทัศนข์องหอคอยโตเกยีวสกายท
ทีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกุซา่ทีเต็มไปดว้ยกลินอาย

เป็นจุดท่องเทียวทีสรา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ
บอ่ในโอชโินะตั -งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะบอ่

นี-เป็นนํ-าจากหมิะทีละลายในชว่งฤดรูอ้นทีไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาที
นอกจากนี-ยังมรีา้นอาหารรา้นจําหน่ายของทีระลกึ

และซุม้รอบๆบ่อทีขายทั -งผักขนมหวานผักดองงานฝีมอืและผลติภัณฑท์อ้งถินอืนๆอสิระใหท้่านได ้
สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ 

สวนดอกไมท้ีเรยีกไดว้่างดงามทีสดุแห่งหนึงในบรเิวณๆภเูขา
ฟจู ิสวนดอกไมข้นาดใหญใ่กลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟฟจูมิพีื-นทีถงึ 300,000 ตาราง

ไร่มดีอกไมห้ลายพันธุท์ีปลูกไวใ้หนั้กท่องเทียวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทั -งปี 
ภายในสวนนอกจากทุง่กวา้งแลว้นั-นยงัมดีอกไมท้ีถูกปลูกไวใ้นโดมขนาดใหญ่ เพือทีว่าหากวันใดทีมี

นํ Lาตกเมยีวจนินํ-าตกสงู 10 เมตร 
เมตร ภายในสวน บรเิวณรอบๆ นํ-าตกยงัมกีงัหันและ มมุถา่ยรปูใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการ

ชมดอกไมไ้ดต้ั -งแต่ฤดูใบไมผ้ลจินถงึฤดูใบไมร้่วง
วา่ชว่งไหนมดีอกไมอ้ะไรใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสสีนัของ

ดอกทวิลปิ, เดอืนมถิุนายน-
เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกนัยายน : 

3) 

เชืEอวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ Lาแรแ่ลว้ จะ



วนัทีEสาม ภูเขาไฟฟูจ ิ–ทุง่ดอกพงิคม์อสหรอืทุง่ดอกลาเวนเดอร-์ พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว- อบิาราก ิ- 
สวนไคราคเุอน - พระใหญอ่ชุคิไุดบสุส ึ–AMI PREMIUM OUTLET 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจทิีมคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ-าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีมชี ือเสยีงเป็น
ทีรูจั้กไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทีธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์
หนึงของประเทศญีปุ่ น ทั -งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทียวต่างชาตทิีมาเยือนญีปุ่ นตลอดทุก
ฤดูกาล นําท่านขึLนสู่ช ัLนทีE 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิxไม่ข ึLน ในกรณีทีEอากาศไม่
เอืLออํานวย หรอื ทางขึLนปิด) ทีทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ
ภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื-อ
สนิคา้ของทีระลกึซึงเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย**ระหวา่ง
วนัทีE 09-28 พฤษภาคม นําทา่นชมความงามของทุง่ดอกพงิคม์อสในชว่งฤดูใบไมผ้ลิ
ดอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดูคลา้ยกับดอกซากุระส่วนในฤดูอืนจะมีใบสเีขยีวแทนดูคลา้ย
ตน้หญา้คําวา่ชบิะหมายถงึตน้หญา้ดังนั-นจงึเรยีกกันวา่ชบิะซากรุะ(Shibazakura)แปลวา่
ซากรุะตน้หญา้นําท่านเดนิชมตน้ชบิะซากรุะทีมอียูอ่ยูนั่บแสนตน้ปลกูอยูบ่รเิวณรอบภเูขาฟจูิ
ซ ึงมจํีานวนมากทีสุดในภาคคันโตดูเหมอืนพรมหลากสทัี-งสขีาวสชีมพูและสแีดงซึงสขีอง
ดอกจะเขม้ขึ-นตามอายุทีปลูกใหท้่านไดส้ัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
(เดอืนดอกพงิคม์อสจะบานหรอืไมน่ ัLน ท ัLงนีLข ึLนอยูก่บัสภาพอากาศ) 

**ระหว่างวนัทีE 31 พฤษภาคม -01 กรกฎาคม เป็นตน้ไป นําท่านเดนิทางสู่เทศกาล
สมุนไพรและทุง่ดอกลาเวนเดอร(์Fujikawaguchiko Herb Festival)ทุ่งดอกไมส้มีว่งณสวน
ยากซิะกแิละสวนโออชิสิวนสวยทีเต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอรเ์ต็มทอ้งทุง่กวา้งโดยมฉีากหลงัเป็นภเูขา
ไฟฟจูแิละทะเลสาบสนํี-าเงนิเขม้ตัดกันพอดกีับทุ่งลาเวนเดอรส์มี่วงเขม้สวยงาม!!!ไฮไลทข์องงาน
เทศกาลประจําเมอืงอยา่งงานเทศกาลสมนุไพรหลากชนดิทีถอืเป็นของขึ-นชือประจําเมอืงภายในงาน
เทศกาลจะมบีธูจําหน่ายผลติภัณฑม์ากมายทีทําจากสมนุไพรนานาชนดิรวมไปถงึชาหอมๆใหไ้ดช้มิ
กันอยา่งเต็มทีนอกจากนี-ยังมกีารประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรกีลางแจง้ดว้ยอสิระใหท้่าน
ไดส้มัผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย(ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่ ัLน ท ัLงนีLข ึLนอยู่
กบัสภาพอากาศ)จากนั-นนําท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ทีพพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว 
(Experience Earthquake)ทีจําลองเรืองราวของภเูขาไฟฟจู ิและท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศ
ของการจําลองเหตุการณ์เรืองราวต่างๆเกียวกับแผ่นดนิไหวทีเกดิขึ-นในประเทศญีปุ่ น และจากนั-นให ้
ทา่นไดอ้สิระเลอืกซื-อของทีระลกึตามอธัยาศัย 

เทีEยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 

นําทา่นสูส่วนไคราคเุอน (Kairakuen Garden)ซึงตดิอนัดับ 1 ใน 3 สวนทีสวยทีสดุของสรา้งขึ-น
ในปีค.ศ. 1842 เป็นสวนพฤกษชาตสิไตลญ์ีปุ่ นทีจัดวา่เป็นหนึงในสามสวนทีสวยทีสดุในญีปุ่ นสามารถ
เดนิชมไดต้ลอดปีเพราะจะมกีารเปลียนตน้ไมใ้หเ้ขา้กบัฤดชูว่งตน้ฤดใูบไมผ้ลจิะมกีารจัดเทศกาลดอก
บว๊ยทีมชี ือเสยีงมากภายในสวนมตีน้บว๊ยปลกูไวม้ากวา่ 3,000 ตน้นอกจากตน้บว๊ยแลว้ยังมป่ีาไผ่ไมซ้ี
ดารแ์ละโคบุนเตอาคารสไตลญ์ีปุ่ นดั -งเดมิตั -งอยู่ใกลก้ับทะเลสาบเซนบะเปิดใหเ้ขา้ชมศกึษาขอ้มูล
ตา่งๆพักผอ่นหยอ่นใจและสามารถเห็นมมุมองทีดทีีสดุของสวนไดจ้ากชั -นบน 

นําทา่นนมสัการ พระใหญอ่ชุคิไุดบสุส ึ(Ushiku Daibutsu)เป็นพระพทุธรปูปางยนืทีสงูทีสดุของ
ประเทศญีปุ่ นและเคยเป็นรูปปั-นทีสงูทีสดุในโลกทีถูกบันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึสถติโิลกกนิเนสบุ๊ค



(Guinness Book of world records)เมือปีค.ศ. 1995 ดว้ยจากความสงูถงึ120 เมตรทําใหส้ามารถ
มองเห็นไดต้ั -งแต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียวไฮไลท!์!!ของทีนีม ิไดเ้ป็นเพียงทีสักการะ
พระพทุธรปูองคใ์หญ่อยา่งเดยีวเท่านั-นแต่ยังสามารถเขา้ไปยังบรเิวณภายในรูปปั-นและขึ-นไปยังจุดที
เป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที85 เมตรซึงจะอยู่ตรงส่วนของหนา้อกพระพุทธรูปเป็นจุดที
สามารถมองเห็นววิในมมุดา้นกวา้งไดท้ั -งหมดบนชั -นนี-จะมกีระจกทีเป็นชอ่งหนา้ต่างอยูด่ว้ยกัน4 ดา้น
และมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดจ้ากตรงนี-อกีดว้ยจากนั-น นําท่านชอ้ปปิ-ง ณAMI PREMIUM OUTLET
ซึงภายในม1ี00 รา้นคา้ของแบรนดท์ีมคีณุภาพจากทั -งภายในประเทศและต่างประเทศทีจะทําใหท้่าน
พอใจและมคีวามสขุไปกับการชอ้ปปิ-งสนิคา้การออกแบบคอนเซ็ปตข์องเอา้ทเ์ล็ทแห่งนี-คอืเป็นเมอืง
ชายฝังตะวันตกของอเมรกิาท่านจะรูส้กึสนุกไปกับการเดนิชอ้ปปิ-งและยังมรีา้นอาหารหลากหลาย
รปูแบบใหท้า่นเดนิเลอืกซื-อเลอืกหาสนิคา้ตามอธัยาศัย 

คํEา         อสิระรบัประทานอาหารคํEาตามอธัยาศยั 

ทีEพกั  Tsukuba Onsen Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีEส ีE เมอืงซาวาระ –อะเมโยโกะ - ไดเวอรซ์ติ ีLโตเกยีวพลาซา่– ชอ้ปปิL งชนิจกู ุ- ยา่นโอไดบะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 

 จากนั-นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาวาระเป็นเมอืงเล็กๆตั -งอยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงนา
รติะเคยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งขา้วในช่วงสมัยเอโดะ บรเิวณใจกลางเมืองมคีลองตัดผ่าน มชีือ
เรียกว่าเอโดะนอ้ยLittle Edoไดรั้บการรักษาและบูรณะทีอยู่อาศัยแบบดั -งเดมิรา้นคา้ต่างๆและ
คลังสนิคา้จากสมัยเอโดะระหว่างคลองจะเชือมต่อดว้ยสะพานหลายแห่งไฮไลท ์สะพานจาจา หรอื 
สะพานโทโยฮาชซิ ึงจะมนํี-าไหลออกมาจากสะพานทั -งสองดา้นคลา้ยนํ-าตกใกล ้ๆ กับสะพานจาจาเป็น
ทีตั -งของพพิธิภัณฑอ์โินะทาดาทากะและบา้นพักอาศัยเดมิของเขาอโินะทาดาทากะคอืผูท้ีบุกเบกิ
ประเทศญีปุ่ นสรา้งแผนทีทีแม่นยําในสมัยโชกุนโทกุงาวะภายในพพิธิภัณฑจ์งึจัดแสดงผลงานและ
เทคนคิตา่งๆทีใชใ้นการทํางานของเขาพรอ้มคําอธบิายภาษาองักฤษอสิระใหท้า่นชมเมอืงซาวาระตาม
อธัยาศัย 

เทีEยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 

นําท่านสู่ตลาดอะเมโยโกะ 
(Ameyoko Market) 
ต ล า ด ที ค ึ ก คั ก เ กื อ บ
ตลอดเวลาตั -งอยู่ ระหว่าง
สถานอีเุอโนะและสถานโีอคา
ชมิาชแิตก่อ่นนั-นบรเิวณนี-เป็น
ทีขายขนมและลูกอมลูกวาด
ซึงในภาษาญีปุ่ นเรียกรา้น

ขนมเหล่านี-ว่า“Ameya Yokocho”จงึเป็นทีมาของชือตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ปัจจุบันมี
สนิคา้หลากหลายชนดิทั -งของสดของใชเ้ครืองสําอางกระเป๋ารองเทา้เสื-อผา้ทั -งของญีปุ่ นและของ
นําเขา้ทีส่วนใหญ่จะมรีาคาถูกกว่าในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิมไดอ้กีอาหารทะเลผลไมผั้กสด
รา้นขนมของกนิเลน่เชน่ทาโกะยากยิกัษ์โมจขินมเคก้ช็อคโกแลตไอศกรมีชานมไขม่กุและรา้นอาหาร
ญีปุ่ นอยา่งราเม็งซชูขิา้วหนา้ปลาไหลพื-นทีตลาดกนิขนาดใหญก่นิพื-นทีไปหลายซอยรวมถงึใตด้นิสว่น
ใหญจ่ะเปิดรา้นประมาณ10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่งเย็นๆและมกัจะปิดทกุวันพธุ นํ า ท่ า น อิ ส ร ะ 
ยา่นชอ้ปปิL งชนิจุกุใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ-งสนิคา้มากมายและ เครืองใช ้ไฟฟ้า 
กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครืองเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 
เสื-อผา้ แบรนด์เนม เสื-อผา้แฟชันสําหรับวัยรุ่น เครืองสําอางยีหอ้ดังของญีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอืนๆอกีมากมายท่านเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba)คอืเกาะ
ทีสรา้งขึ-นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิ-งและแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอา่วโตเกยีวไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชี ือเสยีง
และเป็นทีนยิมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีสวยงามตั -งอยู่มากมายแลว้แต่ก็
ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื-นทีสเีขียวไดเวอรซ์ติ ีLโตเกยีวพลาซ่า 
(DiverCity Tokyo Plaza)เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึงทีอยู่บนเกาะโอไดบะจุดเด่นของหา้งนี-ก็คอื
หุน่ยนตก์นัด ัLมขนาดเท่าของจรงิซึงมขีนาดใหญ่มากในบรเิวณหา้งก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดั -ม



อยา่งเชน่ กนัด ัLมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาลกันดั -มก็ตอ้งไปทีกนัด ัLม
ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึงอยูใ่นบรเิวณหา้งไดรเวอรซ์ติี- 

คํEา         อสิระรบัประทานอาหารคํEาตามอธัยาศยั 

ทีEพกั NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีEหา้ สนามบนินารติะ– สนามบนิดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(7) 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทีEยวบนิทีEXJ601 

13.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครืEองดืEมบนเครืEอง** 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีEไมเ่อาต ั�วเครืEองบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัLงนีLเพืEอประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 



 
บรษิทัขอสงวนสทิธิx :รายการทวัรส์ามารถเปลีEยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืEองจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีEยวญีEปุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญีEปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัEวโมง มอิาจเพิEมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัLงนีLข ึLนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัLนๆเป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธิxในการปรบัเปลีEยนเวลาทอ่งเทีEยวตามสถานทีEในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัuวเครืองบนิไป-กลับตามรายการทีระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ-ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมทีพักตามทีระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการทีระบ ุ  
� คา่เบี-ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีLไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครืองดืม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีมไิดร้ะบใุนรายการ 



× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซีา่อกีครั -ง (เนืองจากทางญีปุ่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยืนวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสั -นในประเทศญีปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้ืนวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืน
รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระทีมีนํ-าหนักเกนิกว่าทีสายการบนินั-นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ-ามัน ทีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัuวเครืองบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึLนตํEา 34 ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
คา่บรกิารเพิมเพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิFในการงดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอืนต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงืEอนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาทภายหลังจากทีทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิFในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นทีเหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมชํ่าระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตัดทีนังใหล้กูคา้ทา่นอืนทีรออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

• เมือทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั -งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีได ้
ระบไุวทั้ -งหมดนี-แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืEอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชืEอสํารองทีEน ัEง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืEอพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีEยวทรปิใด, วนัทีEใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิxไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชืEอ-นามสกลุ และอืEนๆ เพืEอใชใ้นการจองต ั�วเครืEองบนิท ัLงส ิLน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ-นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา 2 หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 

เง ืEอนไขยกเลกิการจอง : 

เนืองจากเป็นราคาตัuวเครืองบนิโปรโมชัน เมือจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั -งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิFทีจะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น รวมถงึ เมือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิF ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีEปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีEประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัLนในประเทศญีEปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืEอการทอ่งเทีEยว เยีEยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืEนเอกสารในข ัLนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพืEอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีEปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีL 

1. ตัuวเครืองบนิขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิงทียนืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอาจเกดิขึ-นในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีEปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีEปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั -น 
3. ในขั -นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 



4. เป็นผูท้ีไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัLงหมดกอ่นทําการจอง เพืEอความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิxท ีEจะเลืEอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึLนในกรณีทีEมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิFการเก็บคา่นํ-ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม หากสายการบนิมกีารปรับขึ-นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิFในการเปลียนเทียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิงของผดิกฎหมาย ซึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น หากเกดิสิงของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทียวเอง  
6. เมือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั -งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั -งหมด  
7. รายการนี-เป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั -งหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี / ปลอด

บหุรีได ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพัก ทั -งนี-ข ึ-นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั-นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั -งสิ-นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั-น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทียวและ ชอ้ปปิ-งแตล่ะสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึงอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั -งทีตอ้งเรง่รบี เพือใหไ้ดท้อ่งเทียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ-าดืมทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริมในวันที2 ของการเดนิทาง ถงึวันที3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัวโมง ในวันนั-นๆ มอิาจ

เพิมเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั -งนี-ข ึ-นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั-นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิFในการปรับเปลียนเวลาทอ่งเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

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

ชือผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั -งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใชท้ั -งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชืEอผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชืEอไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืนตามทีทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  �ไมท่านเนื-อวัว � ไมท่านเนื-อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืนๆ.................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงืEอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืEอ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลํ า ด ั
บ ชืEอ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชืEอ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


