
 

 

รหัสทัวร  TTN1903452 
ทัวรญีปุ่�น โตเกียว ฟูจิ ฟรีเดย 5วัน3คืน [XJ] 
โตเกียว ขอพร ณ วดัอาซากุสะ ผานชมโตเกียวสกายทรี  
เลนสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พรอมชมวิวภูเขาไฟฟูจ ิเปนฉากหลัง 
ขึ้นกระเชาคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
ชอปปم�งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ  
อิสระคร่ึงวัน มีเวลาชอปปم�ง ชิมขนม ถายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย 
อาบน้ําแรธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 
มีน้ําด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
 
 

 



 

 

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ) 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
06-10 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
07-11 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
08-12 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
09-13 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
10-14 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
11-15 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  
14-18 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  
15-19 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  
16-20 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  
17-21 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  
18-22 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -2°C - 6°C  
19-23 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
20-24 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
21-25 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
22-26 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
23-27 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
24-28 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
25-29 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
26-30 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
27-31 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

28 มกราคม-01 กุมภาพันธ 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

01-05 กุมภาพันธ 2563 18,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  



 

 

03-07 กุมภาพันธ 2563 18,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  
04-08 กุมภาพันธ 2563 18,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  
09-13 กุมภาพันธ 2563 19,888.- 7,900.- 4°C - 8°C  
10-14 กุมภาพันธ 2563 19,888.- 7,900.- 4°C - 8°C  
11-15 กุมภาพันธ 2563 19,888.- 7,900.- 4°C - 8°C  
12-16 กุมภาพันธ 2563 19,888.- 7,900.- 4°C - 8°C  
14-18 กุมภาพันธ 2563 19,888.- 7,900.- 2°C - 10°C  
16-20 กุมภาพันธ 2563 19,888.- 7,900.- 2°C - 10°C  
17-21 กุมภาพันธ 2563 19,888.- 7,900.- 2°C - 10°C  
18-22 กุมภาพันธ 2563 19,888.- 7,900.- 2°C - 10°C  
19-23 กุมภาพันธ 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  
21-25 กุมภาพันธ 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  
22-26 กุมภาพันธ 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  
23-27 กุมภาพันธ 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  
24-28 กุมภาพันธ 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  
25-29 กุมภาพันธ 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  

26 กุมภาพันธ-01 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
28 กุมภาพันธ-03 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
29 กุมภาพันธ-04 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

01-05 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
02-06 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 5°C - 11°C  
03-07 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 5°C - 11°C  
04-08 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 5°C - 11°C  
05-09 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 5°C - 11°C  
06-10 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 5°C - 11°C  
08-12 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  
09-13 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  



 

 

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมกีารเปล่ียนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายต่ํุากวา 2 ป ราคา 7,900  
บาท** 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 

 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น 
07.30 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพิ่ม 

ตองเสียคาใชจาย) 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

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

สูที่พัก (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ

10-14 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  
11-15 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  
12-16 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  
13-17 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  
14-18 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  
15-19 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  



 

 

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนญุาตให
นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษ
ปรับและจับ*** 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก   NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันทีส่อง นาริตะ - โตเกียว - วดัอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถายรปู) – ทะเลสาบคา

วากูจิโกะ + กระเชาลอยฟ�า คาจ ิคาจ ิ– โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอาทเลท - แช

ออนเซ็นธรรมชาต ิ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1)  

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง เมืองโตเกียว นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา 
ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง) 
วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่มีความศักด์ิสิทธิ ์และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหง
หน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักด์ิสิทธิ์ ขนาด 
5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมผีูคนมากราบไหวขอพรเพือ่ความเปนสิริมงคลตลอดทัง้ป 
ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวย
ความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มี
ช่ือวา  ประตูฟ�าคํารณ และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิ
มทองคํา มีช่ือวา ถนนนากามิเซะ ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมือง
ตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให
ทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึกอิสระ และทานสามารถเดินไปถายรูปคู
กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิ
ดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอ
สงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร  



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
นําทานเดินทางสู ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบที
เปนจุดชมวิวฟูจิทีส่วยที่สุดแหงหน่ึง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ไฮไลท!!! 
นําทานขึ้น กระเชาลอยฟ�า คาจ ิคาจ ิ(Kachi Kachi Ropeway) กระเชาที่จะ
พาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะ
จากมุมสูงเปดใหบริการทุกวันตลอดทั ้งป (อาจมีการงดใหบริการช่ัวคราว
เนื่องจากสาเหตุตางๆ เชน สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย) เพียงไมกี่นาทีถึงยอด
เขา ชมวิวแบบพาโนรามาที่มีความสูง 1,075 เมตร ทานสามารถชมทัศนียภาพ
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได และในวันที่อากาศแจมใสจะ
สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลป�ญี ่ปุ �นทางตอนใต เดินทางสู โกเท็มบะ 
แฟคทอรี่ เอาทเลท (Gotemba Outlet) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 
ใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลงรวมสินคานําเขาและสินคา
แบรนดญี่ปุ�นโกอินเตอรมากมาย เชน MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อ กระเป�าไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ  เ ล ื อ ก ดู
เครื ่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES ฯลฯ รอง เท  าแฟชั ่น  HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หร ือเล ือกซ ื ้อสินค าส ําหรับค ุณหนู  
AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินคาอ่ืนๆ อีกมากมาย ไดเวลา
นําทานเขาสูที่พัก 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก TOYOKO INN KAWAGUCHIKO หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซน็ธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 



 

 

วันที่สาม หมูบานโอชิโนะฮักไก - ฟูจิเท็น สกี รีสอรท – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ �น - 

โตเกียว - ชอปปم�งชินจูก ุ- ชอปปم�งโอไดบะ – ไดเวอรซิตี้  
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

เดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
30 นาท)ี  เปนในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีเปนจุดทองเที่ยวสําคัญอีกสถานที่หน่ึง โดย
มีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ�า และใบไมเปลี่ยนสี สีเหลือง แดง สม เปน
ภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเปนหมูบานเล็กๆ ประกอบดวยบอน้ํา 8 บอในโอ
ชิโนะ ต้ังอยูระหวางทะเลสาบคาวากจูิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอน้ําทั้ง 8 
นี้เปนนํ้าจากหิมะที่ละลายในชวงฤดูรอน ที่ไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิ
ผานหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกวา 80 ป ทําใหน้ําใสสะอาดเปนพิเศษ นอกจากน้ียังมี
รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก และซุมรอบๆบอ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผัก
ดอง งานฝมือ และผลิตภัณฑทองถิ ่นอื่นๆ อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการ
ถายรูปและซื ้อของที ่ระลึกตามอัธยาศัย นําทานสัมผัสประสบการณความ
สนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอรท (Fujiten Ski)  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 
นาท)ี ลานสกีและที่พักที่ต้ังอยูบริเวณภูเขาไฟฟูจิ ทานจะไดสัมผัสกับหิมะ อิสระให
ทานเพลิดเพลินกับการลื่นไถลดวยสกี เลือกสนุกกับสโนวบอรด หรือตื่นเตนไปกับ
การนั่งรถเลื่อนหิมะ ณ ลานสกีแหงนี้ ทานสามารถดื่มดํ่ากับทัศนียภาพที่ถูกปก
คลุมดวยหิมะที่ดูแลวสะอาดตาอยางยิ่ง และในวันที่ทองฟ�าแจมใส ทานจะพบกับ
วิว ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) สัญลักษณหนึ่งของประเทศญี่ปุ�น ที่มีชื่อเสียงเปน
ที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยัง



 

 

ถือวาเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุ�นตลอดทุกฤดูกาล  
(ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ) 
**หมายเหตุ: ในชวงตนฤดูกาลหากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยในการเลนสกี 
เชน หิมะยังไมหนาพอที่จะเลนสกีไดนั้น ปรับโปรแกรมเปนขึ้นภูเขาไฟฟูจิช้ัน 
5 แทน ทั้งน้ีทั้งน้ัน การขึ้นภูเขาไฟฟูจิ อาจไมสามารถขึ้นถึงชั้น 5 ได เน่ืองจาก
ปจจัยดานสภาพอากาศ สงวนสิทธิ์ไมขึ้นภูเขาไฟและปรับรายการทองเที่ยว 
ตามความเหมาะสมแทน 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น 
(Sado) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นนั้น มี
ขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมี
พิธ ีรายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยาง
เดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชานี้อีกดวย และจากนั้นให
ทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ชอปปم�ง ยานชอปปم�งชินจุกุ (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.50 ช่ัวโมง) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคา
มากมายทั้งเครื่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือ
สินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟชั่น
สําหรับวัยรุน เคร่ืองสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK 
II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมายทานเดินทางไป ยานโอไดบะ (Odaiba) คือ
เกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับ
การปรับปรุงใหมีชื ่อเสียงและเปนที ่นิยมในชวงหลังของป 1990 นอกจากมี
สถาปตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวย
ความอุดมสมบูรณของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา (Diver City 
Tokyo Plaza) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาท)ี เปนหางดังอีกหางหน่ึง ที่อยู
บนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางนี้ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมี
ขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางเชน กันดั้มคา
เฟ� (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปที่ กันดั้ม
ฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดรเวอรซิตี้  



 

 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

วันที่สี่  อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

***อิสระทองเที่ยวเต็มวัน*** ไมมีรถบัสใหบริการ แตมีไกดแนะนําการเดินทางใหทาน 
 ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากไกด เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

หรือชอปปم�งในยานการคาอันทนัสมัยของมหานครโตเกียวศนูยรวมวยัรุนแหลงชอบ
ปم�งช่ือดัง  

แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในนาริตะ (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาตั๋วรถไฟ) 
  วัดนาริตะซัง (Naritasan) เปนวัดพุทธเกาแก ขนาดใหญ ที่มีชื่อเสียงมากของ

เมืองนาริตะ สรางขึ้นในป 940  
  ถนนชอปปم�ง โอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ 

ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดวยรานคา
ตางๆ เชน รานจําหนายสินคางานฝมือดั้งเดิม รานอาหาร และรานของที่ระลึก ซึ่ง
เปดบริการใหแกนักทองเที่ยวมานานหลายศตวรรษ  

  อิออน มอลล (Aeon Narita Mall) หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ เนื่องจากตั้งอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงใน
รูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนาย
สินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากนี้ยังมีรานเสื้อผา
แฟ ชั ่ นมากมาย  เช  น  MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom 
games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ 



 

 

แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในโตเกียว (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาตั๋วรถไฟ) 
  ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เปนเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตล

วัยรุนญี่ปุ�น การแตงกายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆ  
  ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เปนเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตล

วัยรุนญ่ีปุ�น การแตงกายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆ  
  โอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย นารัก และแปลกๆ 

เหมาะสําหรับเปนของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปปم� คิตต้ี คาแรคเตอร
ตางๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนที่หลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ  

  ชิบูยา ยานวัยรุนช่ือดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟช่ัน
ทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาดิบจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา 
และ “ตึก 109” ตึกช่ือดังที่เปนสัญลักษณของยานน้ัน  

  สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว จุดชม
ซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู
ระหวางสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi 
Station) สินคาหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช เคร่ืองสําอาง กระเป�า รองเทา 
เสื ้อผาทั้งของญี่ปุ �น และของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางราน
อาจจะตอราคาเพิ่มไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมและของกินเลน 
เดินทางสู  ตั ้งอยู ไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่
หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล 
Tahoto มีช่ือวา Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียังมีสวนญี่ปุ�น และสวน
ยุโรปอีกดวย เสนทางที่นํามาสูวัดนาริตะซังคือ  
***อิสระรบัประทานอาหารกลาวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย*** 

17:00 น. นัดเจอลูกคาที่โรงแรม ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ 
**ในชวงเชาของวนัน้ีลูกคาจะตองทําการเช็คเอาทออกจากโรงแรม ตามเวลาที่ทางโรงแรม

กําหนด  
และสามารถฝากกระเป�าทิ้งไวทีโ่รงแรมได จนกระทั่งไดเวลานัดหมายและออกเดนิทางไป

ยังสนามบินนาริตะ** 



 

 

20.55 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607  
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

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

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

สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตั๋วเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร 
 
 

*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบนิแอรเอเซียเทานั้น*  
** ทั้งน้ีหากสายการบนิไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบรษัิทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบนิเครือเดียวกนักับไฟลท

อินเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตัว๋ภายในประเทศทกุครัง้  
เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

 
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 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  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 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

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

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื ่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

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

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดนิทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง



 

 

ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

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

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไม

มีเงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
  สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

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



 

 

  กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่
ม ีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

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

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ 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 อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมอืง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 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 
หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย



 

 

พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ 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
ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 

 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

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


