
TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N 

ซุปตาร อุโมงคเมเปล 

กําหนดการเดินทางเดือนตุลาคม-พฤศกายน 2562 

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) 

โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผานชมโตเกียวสกายทรี  

พรอมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนดมารคของประเทศญี่ปุน 

เพลิดเพลินใจกับอุโมงคใบเมเปล ณ คาวากูจิโกะ 

NIDN192912



 

 

ขึ้นกระเชาคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ 

เดินชอป ชิม ชิว ณ ยานคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด 

ชอปปงจุใจ ชินจูกุ อิออนมอลล และโอไดบะ  

บุฟเฟตขาปู อาบน้าํแรธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 

มีน้ําด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง อุณหภูมิ  ราคาผูใหญ พักเด่ียว 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2562 13°C - 18°C 
 26,888.- 7,900.- 

29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562 13°C - 18°C 
 26,888.- 7,900.- 

30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2562 13°C - 18°C 
 26,888.- 7,900.- 

31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2562 12°C - 18°C 
 26,888.- 7,900.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 

 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุน 

07.30 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 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  (นํ้าหนัก

กระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย) 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 

10.45 น. เหิรฟาสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ XJ606 

19.40 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน หลังจากผานข้ันตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูที่พัก (เวลาท่ีญี่ปุน เร็ว

กวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! 

ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝนมีโทษ

ปรับและจับ*** 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  

ท่ีพัก   NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

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

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

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

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

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



 

 

วันท่ีสอง นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถายรูป) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเชาลอย

ฟา คาชิ คาชิ – อุโมงคใบเมเปล – แชออนเซ็นธรรมชาติ - บุฟเฟตขาป ู

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1)  

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ 

(Asakusa Temple) วัดที่ไดช่ือวาเปนวัดที่มีความศักด์ิสิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหง

หน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะ

มีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิรมิงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ต้ังของโคมไฟยักษ

ที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด 

ที่มีช่ือวา  ประตูฟาคํารณ และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา 

ถนนนากามิเซะ ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของ

เลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึกอิสระ และทานสามารถ

เดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สงูที่สดุในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมนํ้าสุมิดะ หอคอย

โตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมทีสู่งที่สุดในโลก 

โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  

 นําทานเดินทางสู ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทีเปนจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุด

แหงหน่ึง ไฮไลท!!! นําทานขึ้น กระเชาลอยฟา คาชิ คาชิ (Kachi Kachi Ropeway) กระเชาที่จะพาไป

บนยอดเขา Mitsutoge เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปดใหบริการทุกวัน

ตลอดทั้งป (อาจมีการงดใหบริการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุตางๆ เชน สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย) เพียง

ไมกี่นาทีถึงยอดเขา ชมวิวแบบพาโนรามาที่มีความสูง 1,075 เมตร ทานสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของ

ภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได และในวันที่อากาศแจมใสจะสามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลป

ญี่ปุนทางตอนใต นําทานสู อุโมงคใบเมเปล (Momiji Kairo) จุดชมใบไมเปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบ

คาวากูชิโกะ ตนเมเปลที่ข้ึนอยูทั้ง 2 ฝงของคลองนํ้าจะเปลี่ยนสีทั้งสมและแดง ใบที่แหงแลวก็จะรวงหลนลง

ที่คลอง ทําใหทั้งดานบนและดานลางเต็มไปดวยใบเมเปล จึงดูเหมือนกับเปนอุโมงคใบเมเปล ในตอนกลาง

คืนจะมีไฟ illumination เปดประดับยาวตามทางเดินไปตลอดแนวอีกดวย (หมายเหตุ เทศกาล Fuji 

Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจัดขึ้นในชวงราวๆ กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกป 

และสําหรับป 2019 ยังไมประกาศออกมาอยางแนชัด) 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3) พิเศษ!! อ่ิมอรอยกับ บุฟเฟตขาปู  



 

 

ท่ีพัก FUJI SAN RESORT หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําให

ผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันท่ีสาม พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชา

ญี่ปุน - โตเกียว - ชอปปงชินจูกุ - ชอปปงโอไดบะ – ไดเวอรซิต้ี  

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

เดินทางสู พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) ต้ังอยูในพื้นที่ที่ เคยเปนหมูบาน

เกษตรกรรมบนชายฝงทิศตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไตฝุนพัดถลมในป 1966 

จนกระทั้งตอมาอีก 40 ปไดรับการบูรณะข้ึนใหมใหเปนแบบด้ังเดิม และเปดเปนพิพิธภัณฑกลางแจงให

ประชาชนไดเขาชมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินคาหัตถกรรมแบบด้ังเดิม ภายในหมูบาน 

ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ในอาคารแตละหลงันอกจากกิจกรรมงานฝมือแบบด้ังเดิมแลว ยัง

สามารถชมพิพิธภัณฑและแกลลอรี่, ซื้อสินคาพื้นเมือง, เพลิดเพลินกับรานนํ้าชาและรานอาหาร นอกจากน้ี

ยังมีจัดอีเวนทแบบโบราณใหเขากับฤดูกาลดวย นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) ที่มีความ

สูงเหนือจากระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่

ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของประเทศญี่ปุน ทั้งยังเปนจุดมุงหมาย



 

 

ของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุนตลอดทุกฤดูกาล นําทานขึ้นสูชั้นท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวน

สิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัว

ภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจ

เก็บไว และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย

อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เท่ียง บริการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  

จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญี่ปุน น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุน (Sado) โดยการชงชาตาม

แบบญี่ปุนน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เริ่มต้ังแตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกข้ันตอนน้ันลวนมีพิธี 

รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปดโอกาสใหทานได

มีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย และจากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ชอปปง 

ยานชอปปงชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปงสินคามากมายทั้งเครื่องใช ไฟฟา กลอง

ถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบ

รนดเนม เสื้อผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางย่ีหอดังของญี่ปุนไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมายทานเดินทางไป ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรางข้ึนไวเปนแหลงช

อปปง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีช่ือเสียงและเปนที่นิยมในชวงหลังของป 

1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามต้ังอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดม

สมบูรณของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา (Diver City Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหน่ึง 

ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ใน

บริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางเชน กันด้ัมคาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดู

นิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปที่ กันด้ัมฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดรเวอรซิต้ี  

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก  NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

วันท่ีสี่  วัดนาริตะซัง - เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – นาริตะ - อิออนมอลล 



 

 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

เดินทางสู วัดนาริตะซัง (Naritasan) เปนวัดพุทธเกาแก ขนาดใหญ ที่มีช่ือเสียงมากของเมืองนาริตะ สราง

ข้ึนในป 940 ต้ังอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายต้ังอยูในบริเวณที่

กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ช้ันสไตล Tahoto มีช่ือวา Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียังมี

สวนญี่ปุน และสวนยุโรปอีกดวย เสนทางที่นํามาสูวัดนาริตะซังคือถนนชอปปงโอโมเตะซังโดะ นาริตะ 

(Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็ม

ไปดวยรานคาตางๆ เชน รานจําหนายสินคางานฝมือด้ังเดิม รานอาหาร และรานของที่ระลึก ซึ่งเปดบริการ

ใหแกนักทองเที่ยวมานานหลายศตวรรษ  

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

นําทานสูเมือง คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองโบราณสมัยเอโดะ เปนเมืองที่มีเสนห มีอาคารบานเรือนสมัย

แบบเกา ใหบรรยากาศเหมือนเดินอยูในเมืองเมื่อหลายรอยปกอน ผูคนจึงขนานนามวา Little Edo มี

สถานที่นาสนใจหลายแหง เชน ยานเมืองเกาคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เปนยาน

ที่มีบานเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขางทาง และบริเวณน้ียังเคยมีโกดังเก็บของอยูหลายแหงต้ังแต

สมัยกอน โดยคําวา kura แปลวา โกดัง จึงเปนที่มาของช่ือถนน Kurazukuri ซึ่งเปนเสนที่คนนิยมเดิน

เที่ยวชมตึกรามบานชองและสถาปตยกรรมของเมืองน้ี ในสมัยกอนเน่ืองจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุงเรื่อง

ทางดานการคาขายเปนอยางมากเปรียบไดกับโตเกียวในปจจุบันเลยทีเดียว พอคาแมคาจึงร่ํารวยและมีการ

สรางอาคารตางๆข้ึนเรื่อยๆ บางอาคารก็มีอายุเกาแกและยังคงความด้ังเดิมมาจนถึงปจจุบันก็มี จากน้ันให

ทาน อิสระชอปปงเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เปนเสนชอปปง ที่รานคา

สวนใหญจะขายขนมพื้นเมืองเชน เคก และ ขนมหวาน จึงเปนที่มาของช่ือตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนม

น่ันเอง นอกจากน้ียังมีขายคารินโดะ (karinto) คุกกี้พื้นเมืองญี่ปุน, ไอศกรีม, ขนมที่ทําจากถ่ัวแดงและมัน



 

 

หวาน และยังมีของเล็กช้ินเล็กๆและของฝากตางๆ ใหเลือกชอปกันอยางจใุจ ชอปปงกันตอ ณ อิออน มอลล 

(Aeon Narita Mall) หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เน่ืองจากต้ังอยูใกลกับ

สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 

150 รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟช่ัน

มากมาย เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกต

ขนาดใหญ เปนตน จนกระทั่งไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูโรงแรม 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ 

20.55 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ607  

**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

วันท่ีหา  สนามบิน ดอนเมือง 

01.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

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

 

สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน  หักคาต๋ัวออก 6,000 บาท จากราคาทัวร 

 

 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 

** ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน 

สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน  



 

 

 คารถโคชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารใน

หองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญี่ปุนไดประกาศ

ยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรอง

ขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 

× คามัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

 

เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม

เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 



 

 

• หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอื่นที่รออยู 

• หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข 

• เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ได

ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

• หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ 

• สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวา

ตองการเดินทางทองเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินท้ังสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 

หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนท้ังหมด 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรท้ังหมด 

• ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  

• กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพัก

โดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด 

เนื่องจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไม

วาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยัน

การมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้ 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให) 

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตร

เครดิต เปนตน) 



 

 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้ 

3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และ

ไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทาน

ลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด

งาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พกัในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และ

ไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ

เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ  ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทาง

ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลา

ในการทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่ง

อาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที ่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 

ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวัน

เดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 

รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 

ลํ า ดั

บ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    



 

 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 

อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 

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

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

 

 

ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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