
 

 

รหัสทัวร TTN1901532 

ทัวร ญี่ปุ�น โตเกยีว ฟูจิ คาวากูจิโกะ ซุปตาร อุโมงคเมเปล 
5 วัน 3 คืน (XJ) 
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผานชมโตเกียวสกายทรี 
ชมวิวภเูขาไฟฟูจ ิเพลิดเพลินใจกับอุโมงคใบเมเปم�ล ณ คาวากูจิโกะ 
ขึ้นกระเชาคาจ ิคาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ 

เดินชอป ชิม ชิว ณ ยานคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด 
ชอปปم�งจุใจ ชินจูกุ อิออนมอลล และโอไดบะ 

 



 

 

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.- 



 

 

+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีก
ครั้ง+ 

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

 ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น 
07.30 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 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  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซือ้น้ําหนักเพ่ิม 

ตองเสียคาใชจาย) 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

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.- 
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.- 



 

 

 
10.45 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ606 
19.40 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทาง

สูท่ีพัก (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตให
นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษ
ปรับและจับ*** 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก   NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วนัที่สอง นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถายรูป) – ทะเลสาบคา

วากูจิโกะ + กระเชาลอยฟ�า คาชิ คาชิ – อุโมงคใบเมเปم�ล – แชออนเซ็น
ธรรมชาติ - บุฟเฟ�ตขาปู 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1)  
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา 
ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ 
และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐาน
องคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมา
กราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปน
ที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวน
หอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มีชื่อวา  ประตูฟ�าคํารณ และ
ถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา ถนนนากา
มิเซะ ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนม
นานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของ



 

 

ฝากของที่ระลึกอิสระ และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 
แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมนํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย 
ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่
สูงที่สุดในโลก โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
 นําทานเดินทางสู ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบที
เปนจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง ไฮไลท!!! นําทานขึ้น กระเชาลอยฟ�า คาชิ 
คาชิ (Kachi Kachi Ropeway) กระเชาที ่จะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge 
เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปดใหบริการทุกวัน
ตลอดทั้งป (อาจมีการงดใหบริการช่ัวคราวเนื่องจากสาเหตุตางๆ เชน สภาพ
อากาศไมเอื้ออํานวย) เพียงไมกี่นาทีถึงยอดเขา ชมวิวแบบพาโนรามาท่ีมีความสูง 
1,075 เมตร ทานสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคา
วากุจิได และในวันที่อากาศแจมใสจะสามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลป�ญี่ปุ�น
ทางตอนใต นําทานสู อุโมงคใบเมเปم�ล (Momiji Kairo) จุดชมใบไมเปลี่ยนที่
สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ตนเมเปم�ลที่ขึ้นอยูทั้ง 2 ฝم�งของคลองนํ้าจะ
เปลี่ยนสีทั้งสมและแดง ใบที่แหงแลวก็จะรวงหลนลงที่คลอง ทําใหทั้งดานบนและ
ดานลางเต็มไปดวยใบเมเปم�ล จึงดูเหมือนกับเปนอุโมงคใบเมเปم�ล ในตอนกลางคืน
จะมีไฟ illumination เปดประดับยาวตามทางเดินไปตลอดแนวอีกดวย (หมาย
เหตุ เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจัดขึ้น
ในชวงราวๆ กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกป และสําหรับป 2019 ยังไม
ประกาศออกมาอยางแนชัด) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3) พิเศษ!! อิ่มอรอยกับ บุฟเฟ�ต
ขาป ู 
ที่พัก FUJI SAN RESORT หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 



 

 

วันที่สาม พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ - ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 
– การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น - โตเกียว - ชอปปم�งชินจูกุ - ชอปปم�งโอไดบะ – ได
เวอรซิตี ้ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
เดินทางสู พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) ตั้งอยูในพื้นที่
ที่เคยเปนหมูบานเกษตรกรรมบนชายฝم�งทิศตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake 
Saiko) ซึ่งถูกพายุไตฝุ�นพัดถลมในป 1966 จนกระทั้งตอมาอีก 40 ปไดรับการ
บูรณะขึ้นใหมใหเปนแบบดั้งเดิม และเปดเปนพิพิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนได
เขาชมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินคาหัตถกรรมแบบดั้งเดิม 
ภายในหมู บาน ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ในอาคารแตละหลัง
นอกจากกิจกรรมงานฝมือแบบดั้งเดิมแลว ยังสามารถชมพิพิธภัณฑและแกลลอรี่, 
ซื้อสินคาพื้นเมือง, เพลิดเพลินกับรานนํ้าชาและรานอาหาร นอกจากนี้ยังมีจัดอี
เวนทแบบโบราณใหเขากับฤดูกาลดวย นําทานเดินทางสู  ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji 
Mountain) ที่มีความสูงเหนือจากระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียง
เปนที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และ
ยังถ ือว าเป นสัญลักษณหนึ ่งของประเทศญี ่ป ุ �น ทั ้งยังเป นจุดมุ งหมายของ



 

 

นักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุ�นตลอดทุกฤดูกาล นําทานขึ้นสูชั้นที่ 5 ของ
ภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้น
ปด) ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟู
จิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว และ
เลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟจูิในหลากหลายบรรยากาศ
ไดอีกดวยอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น 
(Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา 
การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีพิธ ีรายละเอียดที่บรรจงและสวยงาม
เปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวน
รวมในพิธีการชงชานี้อีกดวย และจากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย ชอปปم�ง ยานชอปปم�งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง
สินคามากมายทั้งเครื่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส 
หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผา
แฟชั ่นสําหรับวัยร ุ น เคร ื ่องสําอางยี ่ห อดังของญี ่ป ุ �นไมว าจะเปน KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอื ่นๆ อีกมากมายทานเดินทางไป ยานโอ
ไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิงตางๆ 
ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีชื ่อเสียงและเปนที่นิยมในชวงหลังของป 
1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเปน
ธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา 
(Diver City Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหนึ ่ง ที ่อยู บนเกาะ โอไดบะ 
จุดเดนของหางนี้ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ใน
บริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคาเฟ� (Gundam 
Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั ้ม ก ็ต องไปที่  กันดั ้มฟรอนท 
(Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดรเวอรซิต้ี  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่สี่  วัดนาริตะซัง - เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – นาริตะ - อิออนมอลล 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
เดินทางสู วัดนาริตะซัง (Naritasan) เปนวัดพุทธเกาแก ขนาดใหญ ที่มีชื่อเสียง
มากของเมืองนาริตะ สรางขึ้นในป 940 ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริ
ตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง เชน หองโถงหลัก 
เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto มีชื่อวา Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียังมี
สวนญี่ปุ�น และสวนยุโรปอีกดวย เสนทางท่ีนํามาสูวัดนาริตะซังคือถนนชอปปم�งโอโม
เตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หร ือ ถนนปลาไหล 
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดวยรานคาตางๆ เชน ราน
จําหนายสินคางานฝมือด้ังเดิม รานอาหาร และรานของที่ระลึก ซึ่งเปดบริการใหแก
นักทองเที่ยวมานานหลายศตวรรษ  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
นําทานสูเมือง คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองโบราณสมัยเอโดะ เปนเมืองที่มี
เสนห มีอาคารบานเรือนสมัยแบบเกา ใหบรรยากาศเหมือนเดินอยูในเมืองเมื่อ
หลายรอยปกอน ผูคนจึงขนานนามวา Little Edo มีสถานที่นาสนใจหลายแหง 
เชน ยานเมืองเกาคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เปน
ยานที่มีบานเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขางทาง และบริเวณน้ียังเคยมีโกดัง
เก็บของอยูหลายแหงตั้งแตสมัยกอน โดยคําวา kura แปลวา โกดัง จึงเปนที่มา
ของชื่อถนน Kurazukuri ซึ่งเปนเสนที่คนนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบานชองและ
สถาปตยกรรมของเมืองนี้ ในสมัยกอนเนื่องจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุงเรื ่อง



 

 

ทางดานการคาขายเปนอยางมากเปรียบไดกับโตเกียวในปจจุบันเลยทีเดียว พอคา
แมคาจึงรํ่ารวยและมีการสรางอาคารตางๆขึ้นเรื่อยๆ บางอาคารก็มีอายุเกาแกและ
ยังคงความดั้งเดิมมาจนถึงปจจุบันก็มี จากนั้นใหทาน อิสระชอปปم�งเลือกซื้อสินคา
พื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เปนเสนชอปปم�ง ที่รานคาสวนใหญ
จะขายขนมพื้นเมืองเชน เคก และ ขนมหวาน จึงเปนที่มาของชื่อตรอกลูกกวาด
หรือตรอกขนมน่ันเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารินโดะ (karinto) คุกกี้พื้นเมืองญี่ปุ�น, 
ไอศกรีม, ขนมท่ีทําจากถัว่แดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิ้นเล็กๆและของฝาก
ตางๆ ใหเลือกชอปกันอยางจุใจ ชอปปم�งกันตอ ณ อิออน มอลล (Aeon Narita 
Mall) หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่องจากตั้งอยูใกล
กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ �น มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และ
อุปกรณภายในบาน นอกจากนี้ยังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย เชน MUJI, 100 
yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกต
ขนาดใหญ เปนตน จนกระทั่งไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูโรงแรม 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ 
20.55 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607  

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง** 
วันที่หา  สนามบิน ดอนเมือง 
01.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

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

สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตั๋วเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร 
 
 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ �น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ �น สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษมีลูคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 



 

 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่

ม ีการการันตีค ามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที ่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน



 

 

เนื ่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร..................................................................................  
วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน    
(ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง   
(TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
 

ล ํ า
ดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกิด (ว/ด/

ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

อาหาร  ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

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

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


