
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N 
ซุปตาร ์อโุมงคเ์มเปิล 

กําหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-พฤศกายน 2562 
 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

โตเกยีว ขอพร ณ วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

พรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจู ิแลนดม์ารค์ของประเทศญีGปุ่ น 
เพลดิเพลนิใจกบัอโุมงคใ์บเมเปิIล ณ คาวากจูโิกะ 

ข ึIนกระเชา้คาจ ิคาจ ิณ ทะเลสาบคาวากจูโิกะ 
เดนิชอ้ป ชมิ ชวิ ณ ยา่นคาวาโกเอะ ถนนตรอกลกูกวาด 

ชอ้ปปิIงจใุจ ชนิจกู ุออิอนมอลล ์และโอไดบะ  

บุฟเฟ่ตข์าป ูอาบนํIาแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 
มนีํ IาดืGมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง อณุหภูม ิ  ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีGยว 

01-05 ตลุาคม 2562 17°C - 23°C 
 26,888.- 7,900.- 

02-06 ตลุาคม 2562 17°C - 23°C 
 26,888.- 7,900.- 

03-07 ตลุาคม 2562 17°C - 23°C 
 26,888.- 7,900.- 

04-08 ตลุาคม 2562 17°C - 23°C 
 26,888.- 7,900.- 

05-09 ตลุาคม 2562 16°C - 22°C 
 26,888.- 7,900.- 

06-10 ตลุาคม 2562 16°C - 22°C 
 26,888.- 7,900.- 

07-11 ตลุาคม 2562 16°C - 22°C 
 26,888.- 7,900.- 

08-12 ตลุาคม 2562 16°C - 22°C 
 26,888.- 7,900.- 

09-13 ตลุาคม 2562 16°C - 22°C 
 26,888.- 7,900.- 

10-14 ตลุาคม 2562 16°C - 21°C 
 28,888.- 7,900.- 

11-15 ตลุาคม 2562 16°C - 21°C 
 26,888.- 7,900.- 

12-16 ตลุาคม 2562 16°C - 21°C 
 26,888.- 7,900.- 

13-17 ตลุาคม 2562 15°C - 21°C 
 28,888.- 7,900.- 

14-18 ตลุาคม 2562 15°C - 20°C 
 26,888.- 7,900.- 

15-19 ตลุาคม 2562 15°C - 20°C 
 26,888.- 7,900.- 

16-20 ตลุาคม 2562 15°C - 20°C 
 26,888.- 7,900.- 

17-21 ตลุาคม 2562 15°C - 20°C 
 26,888.- 7,900.- 

18-22 ตลุาคม 2562 14°C - 20°C 
 26,888.- 7,900.- 

19-23 ตลุาคม 2562 14°C - 20°C 
 26,888.- 7,900.- 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

20-24 ตลุาคม 2562 14°C - 19°C 
 28,888.- 7,900.- 

21-25 ตลุาคม 2562 14°C - 19°C 
 26,888.- 7,900.- 

22-26 ตลุาคม 2562 14°C - 19°C 
 26,888.- 7,900.- 

23-27 ตลุาคม 2562 14°C - 20°C 
 28,888.- 7,900.- 

24-28 ตลุาคม 2562 15°C - 20°C 
 26,888.- 7,900.- 

25-29 ตลุาคม 2562 13°C - 19°C 
 26,888.- 7,900.- 

26-30 ตลุาคม 2562 13°C - 19°C 
 26,888.- 7,900.- 

27-31 ตลุาคม 2562 13°C - 19°C 
 26,888.- 7,900.- 

28 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2562 13°C - 18°C 
 26,888.- 7,900.- 

29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2562 13°C - 18°C 
 26,888.- 7,900.- 

30 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2562 13°C - 18°C 
 26,888.- 7,900.- 

31 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน 2562 12°C - 18°C 
 26,888.- 7,900.- 

01-05 พฤศจกิายน 2562 12°C - 18°C 
 25,888.- 7,900.- 

02-06 พฤศจกิายน 2562 12°C - 18°C 
 25,888.- 7,900.- 

03-07 พฤศจกิายน 2562 12°C - 18°C 
 25,888.- 7,900.- 

04-08 พฤศจกิายน 2562 12°C - 17°C 
 25,888.- 7,900.- 

05-09 พฤศจกิายน 2562 12°C - 17°C 
 25,888.- 7,900.- 

06-10 พฤศจกิายน 2562 11°C - 17°C 
 25,888.- 7,900.- 

07-11 พฤศจกิายน 2562 11°C - 17°C 
 25,888.- 7,900.- 

08-12 พฤศจกิายน 2562 11°C - 16°C 
 25,888.- 7,900.- 

09-13 พฤศจกิายน 2562 11°C - 16°C 
 25,888.- 7,900.- 

10-14 พฤศจกิายน 2562 10°C - 16°C 
 25,888.- 7,900.- 

11-15 พฤศจกิายน 2562 11°C - 15°C 
 25,888.- 7,900.- 

12-16 พฤศจกิายน 2562 9°C - 15°C 
 25,888.- 7,900.- 

13-17 พฤศจกิายน 2562 9°C - 15°C 
 25,888.- 7,900.- 

14-18 พฤศจกิายน 2562 9°C - 16°C 
 25,888.- 7,900.- 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีGยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัIง+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืGองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตํุGากวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานีIไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีGปุ่ น 

07.30 น. พรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3  (นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น 
หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

บรกิารอาหารและเครืGองดืGมบนเครืGอง 

 

10.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีGปุ่ น หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดนิทางสู่ที�พัก (เวลาทีGญีGปุ่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ช ัGวโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีGปุ่ น
ไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนืIอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

15-19 พฤศจกิายน 2562 9°C - 16°C 
 25,888.- 7,900.- 

16-20 พฤศจกิายน 2562 8°C - 15°C 
 25,888.- 7,900.- 

17-21 พฤศจกิายน 2562 8°C - 15°C 
 25,888.- 7,900.- 

18-22 พฤศจกิายน 2562 9°C - 15°C 
 25,888.- 7,900.- 

19-23 พฤศจกิายน 2562 9°C - 15°C 
 25,888.- 7,900.- 

20-24 พฤศจกิายน 2562 8°C - 15°C 
 25,888.- 7,900.- 

21-25 พฤศจกิายน 2562 8°C - 15°C 
 25,888.- 7,900.- 

22-26 พฤศจกิายน 2562 8°C - 14°C 
 25,888.- 7,900.- 

23-27 พฤศจกิายน 2562 8°C - 14°C 
 25,888.- 7,900.- 

24-28 พฤศจกิายน 2562 8°C - 14°C 
 25,888.- 7,900.- 

25-29 พฤศจกิายน 2562 7°C - 14°C 
 25,888.- 7,900.- 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

คํGา         อสิระรบัประทานอาหารคํGาตามอธัยาศยั  

ทีGพกั   NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีGสอง นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) – ทะเลสาบคาวากจูโิกะ + กระเชา้ลอย
ฟ้า คาช ิคาช ิ– อโุมงคใ์บเมเปิIล – แชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ- บุฟเฟ่ตข์าป ู

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําทา่นนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ (Asakusa Temple) วัด
ที�ไดช้ื�อวา่เป็นวัดที�มคีวามศักดิFสทิธิF และไดรั้บความเคารพนับถอืมากที�สดุแหง่หนึ�งในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่
กวนอมิทองคําที�ศักดิFสทิธิF ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�งมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั�งปี ประกอบกบั
ภายในวัดยังเป็นที�ตั �งของโคมไฟยักษ์ที�มขีนาดใหญ่ที�สดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ที�อยู่
ดา้นหนา้สดุของวัด ที�มชี ื�อวา่  ประตูฟ้าคํารณ และถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มชี ื�อวา่ ถนน
นากามเิซะ ซึ�งเป็นที�ตั �งของรา้นคา้ขายของที�ระลกึพื�นเมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจที�
ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของที�ระลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที�สูงที�สดุในโลก 
แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ�าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไมร่วมคา่ขึIน
หอคอย) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมที�สงูที�สดุในโลก โดยหอนี�มคีวามสงู 634 เมตร  

เทีGยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากจูโิกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทเีป็นจดุชมววิฟจูทิี�สวยที�สดุแหง่
หนึ�ง ไฮไลท!์!! นําท่านขึIน กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ (Kachi Kachi Ropeway) กระเชา้ที�จะพาไปบนยอดเขา 
Mitsutoge เพื�อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากจูโิกะจากมมุสงูเปิดใหบ้รกิารทกุวันตลอดทั�งปี (อาจมกีารงดใหบ้รกิาร
ช ัGวคราวเนืGองจากสาเหตตุา่งๆ เชน่ สภาพอากาศไมเ่อืIออํานวย) เพยีงไมก่ี�นาทถีงึยอดเขา ชมววิแบบพาโนรามาที�มคีวาม
สูง 1,075 เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจแิละทะเลสาบคาวากุจไิด ้และในวันที�อากาศแจ่มใสจะ
สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภูเขาแอลป์ญี�ปุ่ นทางตอนใต ้นําท่านสู่ อุโมงคใ์บเมเปิI ล (Momiji Kairo) จุดชมใบไมเ้ปลี�ยนที�
สวยงามบรเิวณทะเลสาบคาวากชูโิกะ ตน้เมเปิ�ลที�ขึ�นอยูทั่ �ง 2 ฝั�งของคลองนํ�าจะเปลี�ยนสทัี �งสม้และแดง ใบที�แหง้แลว้ก็จะร่วง
หล่นลงที�คลอง ทําใหทั้ �งดา้นบนและดา้นล่างเต็มไปดว้ยใบเมเปิ�ล จงึดูเหมอืนกับเป็นอโุมงคใ์บเมเปิ�ล ในตอนกลางคนืจะมไีฟ 
illumination เปิดประดับยาวตามทางเดนิไปตลอดแนวอกีดว้ย (หมายเหต ุเทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves 
Festival จะจดัขึIนในชว่งราวๆ กลางเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี และสําหรบัปี 2019 ยงัไมป่ระกาศออกมาอยา่งแน่
ชดั) 

คํGา บรกิารอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) พเิศษ!! อิGมอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 

ทีGพกั FUJI SAN RESORT หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัIนใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ Iาแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชืGอวา่ถา้ไดแ้ชน่ํ Iาแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม
และชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึIน 

วนัทีGสาม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ - ภูเขาไฟฟจูชิ ัIน 5 (ขึIนอยูก่บัสภาพอากาศ) – การเรยีนพธิชีงชา
ญีGปุ่ น - โตเกยีว - ชอ้ปปิI งชนิจูก ุ- ชอ้ปปิI งโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ีI  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) ตั �งอยูใ่นพื�นที�ที�เคยเป็นหมูบ่า้นเกษตรกรรมบนชายฝั�งทศิ
ตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ�งถกูพายไุตฝุ้่ นพัดถลม่ในปี 1966 จนกระทั �งตอ่มาอกี 40 ปีไดรั้บการบรูณะขึ�น
ใหมใ่หเ้ป็นแบบดั �งเดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กี�ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื�อสนิคา้
หัตถกรรมแบบดั �งเดมิ ภายในหมูบ่า้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรอืน ในอาคารแตล่ะหลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมอืแบบ
ดั�งเดมิแลว้ ยงัสามารถชมพพิธิภัณฑแ์ละแกลลอรี�, ซื�อสนิคา้พื�นเมอืง, เพลดิเพลนิกบัรา้นนํ�าชาและรา้นอาหาร นอกจากนี�ยังมจัีด
อเีวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้กับฤดกูาลดว้ย นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิ(Fuji Mountain) ที�มคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ�าทะเล 
3,776 เมตร ภูเขาที�มชี ื�อเสยีงเป็นที�รูจ้ักไปทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็น
สัญลักษณห์นึ�งของประเทศญี�ปุ่ น ทั �งยังเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเที�ยวตา่งชาตทิี�มาเยอืนญี�ปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึIนสู่
ช ัIนทีG 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิ{ไมข่ ึIน ในกรณีทีGอากาศไมเ่อืIออํานวย หรอื ทางขึIนปิด) ที�ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความ
สวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึซึ�งเป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั
การถา่ยรปูและซื�อของที�ระลกึตามอัธยาศัย  

เทีGยง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

จากนั�นสัมผัสวัฒนธรรมดั�งเดมิของชาวญี�ปุ่ น นั�นก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีGปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี�ปุ่ นนั�น มี
ขั �นตอนมากมาย เริ�มตั �งแตก่ารชงชา การรับชา และการดื�มชา ทกุขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที�บรรจงและสวยงามเป็นอยา่ง
มาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย และจากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระ
เลอืกซื�อของที�ระลกึตามอัธยาศัย ชอ้ปปิ�ง ยา่นชอ้ปปิI งชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ� งสนิคา้มากมายทั�ง
เครื�องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื�องเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ที�จะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบ
รนดเ์นม เสื�อผา้แฟชั�นสําหรับวัยรุน่ เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื�นๆ อกี
มากมายทา่นเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะที�สรา้งขึ�นไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิ�ง และแหลง่บันเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว 
ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชี ื�อเสยีงและเป็นที�นยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมที�สวยงามตั �งอยูม่ากมายแลว้ แตก่็
ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณข์องพื�นที�สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ีI โตเกยีว พลาซา่ (Diver City Tokyo Plaza) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึ�ง ที�อยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี�กค็อื หุน่ยนตก์นัด ัIม ขนาดเทา่ของจรงิ ซึ�งมขีนาดใหญม่าก ใน
บรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกันดั �ม อยา่งเชน่ กนัด ัIมคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาลกันดั�ม ก็ตอ้ง
ไปที� กนัด ัIมฟรอนท ์(Gundam Front) ซึ�งอยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี�  

คํGา         อสิระรบัประทานอาหารคํGาตามอธัยาศยั 

ทีGพกั  NARITA MARROAD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีGส ีG  วดันารติะซงั - เมอืงคาวาโกเอะ – ตรอกลกูกวาด – นารติะ - ออิอนมอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดนิทางสู ่วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพทุธเกา่แก ่ขนาดใหญ ่ที�มชี ื�อเสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึ�นในปี 940 ตั �งอยู่
ไมไ่กลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมอีาคารที�หลากหลายตั �งอยูใ่นบรเิวณที�กวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชั �น
สไตล ์Tahoto มชี ื�อวา่ Great Pagoda of Peace นอกจากนี�ยังมสีวนญี�ปุ่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย เสน้ทางที�นํามาสูว่ัดนารติะซงั
คอืถนนชอ้ปปิ�งโอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรอื ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร 
จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เชน่ รา้นจําหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดั �งเดมิ รา้นอาหาร และรา้นของที�ระลกึ ซึ�งเปิดบรกิาร
ใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยวมานานหลายศตวรรษ  

เทีGยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านสู่เมอืง คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองโบราณสมัยเอโดะ เป็นเมอืงที�มเีสน่ห์ มีอาคารบา้นเรือนสมัยแบบเก่า ให ้
บรรยากาศเหมอืนเดนิอยูใ่นเมอืงเมื�อหลายรอ้ยปีกอ่น ผูค้นจงึขนานนามวา่ Little Edo มสีถานที�น่าสนใจหลายแหง่ เชน่ ยา่น
เมอืงเกา่คาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที�มบีา้นเรอืนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง 
และบริเวณนี�ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตั �งแต่สมัยก่อน โดยคําว่า kura แปลว่า โกดงั จึงเป็นที�มาของชื�อถนน 
Kurazukuri ซึ�งเป็นเสน้ที�คนนิยมเดนิเที�ยวชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี� ในสมัยกอ่นเนื�องจากเมอืงคาวา
โกเอะเจรญิรุ่งเรื�องทางดา้นการคา้ขายเป็นอยา่งมากเปรยีบไดกั้บโตเกยีวในปัจจุบันเลยทเีดยีว พ่อคา้แมค่า้จงึรํ�ารวยและมกีาร
สรา้งอาคารตา่งๆขึ�นเรื�อยๆ บางอาคารก็มอีายเุกา่แกแ่ละยงัคงความดั �งเดมิมาจนถงึปัจจบุันกม็ ีจากนั�นใหท้า่น อสิระชอ้ปปิ�งเลอืก
ซื�อสนิคา้พื�นเมอืง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเสน้ชอ้ปปิ�ง ที�รา้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพื�นเมอืงเชน่ เคก้ และ 
ขนมหวาน จงึเป็นที�มาของชื�อตรอกลกูกวาดหรอืตรอกขนมนั�นเอง นอกจากนี�ยังมขีายคารนิโดะ (karinto) คุก้กี�พื�นเมอืงญี�ปุ่ น, 
ไอศกรมี, ขนมที�ทําจากถั�วแดงและมันหวาน และยังมขีองเล็กชิ�นเล็กๆและของฝากตา่งๆ ใหเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งจุใจ ชอ้ปปิ�งกนั
ต่อ ณ ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิเนื�องจากตั �งอยู่ใกลก้ับ
สนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบที�ทันสมัยสไตลญ์ี�ปุ่ น มรีา้นคา้ที�หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้
แฟชั�น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี�ยังมรีา้นเสื�อผา้แฟชั�นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ จนกระทั�งไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางกลับสู่
โรงแรม 

คํGา         อสิระรบัประทานอาหารคํGาตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีGยวบนิทีG XJ607  

**บรกิารอาหารและเครืGองดืGมบนเครืGอง** 

วนัทีGหา้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

สาํหรบัลกูคา้ทา่นทีGไมเ่อาต ั�วเครืGองบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัIงนีIเพืGอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ{ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีGยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืGองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีGยวญีGปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญีGปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัGวโมง มอิาจเพิGมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ัIงนีIข ึIนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัIนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ{ในการปรบัเปลีGยนเวลาทอ่งเทีGยว
ตามสถานทีGในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัvวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีIไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่

พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั�ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยื�นวี
ซา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัvวเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

 

เดนิทางขึIนตํGา 34 ทา่น หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิFในการงด
ออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงืGอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 
20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิFในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที�ไดร้ะบุ
ไวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชืGอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชืGอสํารองทีGน ัGง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืGอพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีGยวทรปิใด, วนัทีGใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิ{ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชืGอ-นามสกลุ และอืGนๆ เพืGอใชใ้นการจองต ั�วเครืGองบนิท ัIงส ิIน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้
หากไมมั่�นใจโปรดสอบถาม 

เงืGอนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัIงหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัIงหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุ๊ปทีGเดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีGตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีGมกีารการนัตคีา่มดัจําทีGพกั

โดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีGยวบนิ พเิศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ{ ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัIงมดัจํา หรอืค่าทวัรท์ ัIงหมด 

เนืGองจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเทีGยวบนิน ัIนๆ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีGปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีGประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัIนในประเทศญีGปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พืGอการท่องเท ีGยว เย ีGยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืGนเอกสารในข ัIนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพืGอยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีGปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีI 

1. ตัvวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีGปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีGปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย
คณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัIงหมดกอ่นทําการจอง เพืGอความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ{ท ีGจะเล ืGอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึIนในกรณีทีGมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิFการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิFในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิส ิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั�งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี� / ปลอดบุหรี�ได ้
โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้ง
ใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี�ปุ่ น หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งที�ตอ้งเร่งรบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวนัที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิ�มเวลา
ได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี�ขึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึ
ขอสงวนสทิธิFในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


