
 

 

รหัสทัวร TTN1902634 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟุจิ คาวาโกเอะ ซุปตาร อุโมงคเมเปم�ล  
5 วัน 3 คืน [XJ] 
โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผานชมโตเกียวสกายทรี  
พรอมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนดมารคของประเทศญี่ปุ�น 
เพลิดเพลินใจกับอุโมงคใบเมเปم�ล ณ คาวากูจิโกะ 
ขึ้นกระเชาคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
เดินชอป ชิม ชิว ณ ยานคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด 
ชอปปم�งจุใจ ชินจกูุ อิออนมอลล และโอไดบะ  

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น 
07.30 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซือ้น้ําหนักเพ่ิม 
ตองเสียคาใชจาย) 
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

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

ที่พัก (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรบันาฬิกาของทานเพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา
อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรบัและ
จับ*** 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก   NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

วันที่สอง นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถายรูป) – ทะเลสาบคาวากู
จิโกะ + กระเชาลอยฟ�า คาชิ คาชิ – อุโมงคใบเมเปم�ล – แชออนเซ็นธรรมชาติ - 
บุฟเฟ�ตขาปู 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1)  



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา 
ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ ์
และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรงุโตเกียว ภายในประดษิฐาน
องคเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิ์สิทธิ ์ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมา
กราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปน
ที่ต้ังของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวน
หอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ที่มีชื่อวา  ประตูฟ�าคํารณ และ
ถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดษิฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา ถนนนากา
มิเซะ ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาท ิขนม
นานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของ
ฝากของที่ระลึกอิสระ และทานสามารถเดินไปถายรปูคูกับหอคอยท่ีสูงที่สุดในโลก 
แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี 
(Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงที่สุด
ในโลก โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
 นําทานเดินทางสู ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทีเปน
จุดชมวิวฟูจิท่ีสวยที่สุดแหงหน่ึง ไฮไลท!!! นําทานขึ้น กระเชาลอยฟ�า คาชิ คาชิ 
(Kachi Kachi Ropeway) กระเชาที่จะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพ่ือชม
ความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปดใหบริการทุกวันตลอดทั้งป 
(อาจมีการงดใหบริการช่ัวคราวเน่ืองจากสาเหตุตางๆ เชน สภาพอากาศไม
เอ้ืออํานวย) เพียงไมกี่นาทีถึงยอดเขา ชมวิวแบบพาโนรามาท่ีมีความสูง 1,075 
เมตร ทานสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได 
และในวันที่อากาศแจมใสจะสามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลป�ญี่ปุ�นทางตอนใต 
นําทานสู อุโมงคใบเมเปم�ล (Momiji Kairo) จุดชมใบไมเปลี่ยนที่สวยงามบริเวณ
ทะเลสาบคาวากูชิโกะ ตนเมเปم�ลที่ข้ึนอยูทั้ง 2 ฝم�งของคลองน้ําจะเปลี่ยนสีท้ังสม
และแดง ใบที่แหงแลวก็จะรวงหลนลงที่คลอง ทําใหทั้งดานบนและดานลางเต็มไป
ดวยใบเมเปم�ล จึงดูเหมือนกับเปนอุโมงคใบเมเปم�ล ในตอนกลางคืนจะมีไฟ 
illumination เปดประดับยาวตามทางเดินไปตลอดแนวอีกดวย (หมายเหตุ 



 

 

เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจัดขึ้นในชวง
ราวๆ กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกป และสําหรับป 2019 ยังไมประกาศออกมา
อยางแนชัด) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3) พิเศษ!! อ่ิมอรอยกับ บุฟเฟ�ตขาปู  
ที่พัก FUJI SAN RESORT หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สาม พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) – 
การเรียนพิธีชงชาญีปุ่�น - โตเกียว - ชอปปم�งชนิจูกุ - ชอปปم�งโอไดบะ – ไดเวอรซิตี ้ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
เดินทางสู พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) ตั้งอยูในพื้นท่ีที่
เคยเปนหมูบานเกษตรกรรมบนชายฝم�งทิศตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake 
Saiko) ซึ่งถูกพายุไตฝุ�นพัดถลมในป 1966 จนกระทั้งตอมาอีก 40 ปไดรับการ
บูรณะขึ้นใหมใหเปนแบบดัง้เดิม และเปดเปนพิพิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนได
เขาชมศึกษาเรียนรูเกีย่วกับวัฒนธรรม ลองและซ้ือสินคาหัตถกรรมแบบดั้งเดิม 
ภายในหมูบาน ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ในอาคารแตละหลัง
นอกจากกิจกรรมงานฝมือแบบดั้งเดิมแลว ยังสามารถชมพิพิธภัณฑและแกลลอรี่, 



 

 

ซื้อสินคาพ้ืนเมือง, เพลิดเพลินกับรานน้ําชาและรานอาหาร นอกจากน้ียังมจีัดอี
เวนทแบบโบราณใหเขากับฤดูกาลดวย นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji 
Mountain) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียง
เปนที่รูจักไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และ
ยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น ทั้งยังเปนจุดมุงหมายของ
นักทองเที่ยวตางชาติทีม่าเยือนญี่ปุ�นตลอดทุกฤดูกาล นําทานขึ้นสูช้ันที่ 5 ของ
ภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธ์ิไมขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) ที่
ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และ
สัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือก
ซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรปูภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีก
ดวยอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เท่ียง บริการรบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  
จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น 
(Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา 
การรบัชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและ
สวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปดโอกาสใหทาน
ไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย และจากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่
ระลึกตามอัธยาศัย ชอปปم�ง ยานชอปปم�งชินจกุ ุใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับ
การชอปปم�งสินคามากมายทั้งเครื่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจติอล นาฬิกา 
เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผา แบ
รนดเนม เสื้อผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมายทานเดินทางไป 
ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิง
ตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรงุใหมีช่ือเสียงและเปนที่นิยมในชวงหลังของ
ป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความ
เปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่สีเขียว ไดเวอรซิต้ี โตเกียว 
พลาซา (Diver City Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหน่ึง ที่อยูบนเกาะ โอ
ไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก 



 

 

ในบริเวณหาง ก็จะมรีานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคาเฟ� (Gundam 
Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตองไปที่ กันดั้มฟรอนท 
(Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดรเวอรซิต้ี  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่สี ่ วัดนาริตะซัง - เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – นาริตะ - อิออนมอลล 

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

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
นําทานสูเมือง คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองโบราณสมัยเอโดะ เปนเมืองที่มี
เสนห มีอาคารบานเรือนสมัยแบบเกา ใหบรรยากาศเหมือนเดินอยูในเมืองเมื่อ



 

 

หลายรอยปกอน ผูคนจึงขนานนามวา Little Edo มีสถานที่นาสนใจหลายแหง 
เชน ยานเมืองเกาคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เปนยานที่
มีบานเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขางทาง และบริเวณน้ียังเคยมีโกดังเก็บ
ของอยูหลายแหงตั้งแตสมัยกอน โดยคําวา kura แปลวา โกดัง จึงเปนที่มาของชื่อ
ถนน Kurazukuri ซึ่งเปนเสนที่คนนิยมเดินเท่ียวชมตึกรามบานชองและ
สถาปตยกรรมของเมืองน้ี ในสมัยกอนเน่ืองจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุงเรื่อง
ทางดานการคาขายเปนอยางมากเปรียบไดกบัโตเกียวในปจจุบนัเลยทีเดียว พอคา
แมคาจึงรํ่ารวยและมีการสรางอาคารตางๆขึน้เร่ือยๆ บางอาคารก็มีอายุเกาแกและ
ยังคงความด้ังเดิมมาจนถึงปจจบุันก็มี จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�งเลือกซื้อสินคา
พื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เปนเสนชอปปم�ง ท่ีรานคาสวนใหญจะ
ขายขนมพ้ืนเมืองเชน เคก และ ขนมหวาน จึงเปนที่มาของชื่อตรอกลูกกวาดหรือ
ตรอกขนมน่ันเอง นอกจากน้ียังมีขายคารินโดะ (karinto) คุกกี้พื้นเมืองญี่ปุ�น, 
ไอศกรีม, ขนมท่ีทําจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิ้นเล็กๆและของฝาก
ตางๆ ใหเลือกชอปกันอยางจุใจ ชอปปم�งกนัตอ ณ อิออน มอลล (Aeon Narita 
Mall) หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกล
กับสนามบินนานาชาตนิาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และ
อุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเส้ือผาแฟชั่นมากมาย 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 เที่ยวบินที ่XJ607  
**บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
วันที่หา  สนามบิน ดอนเมือง 
01.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

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.- 
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.- 



 

 

 
+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ราคา 7,900  
บาท** 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาต๋ัวเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร 
 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรบัอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัตเิหตใุนการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษมีลูคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
 

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



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 

(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง

พอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดนิทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน   

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

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 



 

 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม
มีเงื่อนไข 

 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขาย
มาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
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 ไมไดคาทัวรคนื  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบิน หรือกรุปที่มีการ

การันตคีามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคา
ตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 



 

 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

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

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

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

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก

บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

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

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบรษิัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 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. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานทีน่อยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที ่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง

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

ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

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

ทาน) 

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

TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา

วิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

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

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