
 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N 

ซุปตาร ์หมิะนา่รกั 
 

 

 
 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

โตเกียว ขอพร ณ วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกียวสกายทรี  

เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเทน็ พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลงั 

ขึ)นกระเชา้คาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากจิูโกะ 

เดินชอ้ป ชิม ชิว ณ ยา่นคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด 

ชอ้ปปิ) งจุใจ ชินจูก ุอิออนมอลล ์และโอไดบะ  

บุฟเฟ่ตข์าปู อาบนํ)าแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 

มีนํ) าดื=มบริการบนรถบสัวนัละ > ขวด 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดี=ยว อุณหภูมิ  

26-30 พฤศจิกายน 2562 26,888.- 7,900.- 7°C - 15°C  

27 พฤศจิกายน-01 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 7°C - 14°C  

28 พฤศจิกายน-02 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 7°C - 14°C  

29 พฤศจิกายน-03 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 7°C - 13°C  

30 พฤศจิกายน-04 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

01-05 ธนัวาคม 2562 27,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

02-06 ธนัวาคม 2562 29,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

03-07 ธนัวาคม 2562 27,888.- 7,900.- 6°C - 12°C  

04-08 ธนัวาคม 2562 27,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

05-09 ธนัวาคม 2562 29,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

06-10 ธนัวาคม 2562 29,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

07-11 ธนัวาคม 2562 29,888.- 7,900.- 6°C - 12°C  

08-12 ธนัวาคม 2562 29,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  

09-13 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  

10-14 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  

11-15 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  

12-16 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

+

สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี=ยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอีกครั) ง+ 
** ปล. ไม่มีราคาเดก็ เนื=องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เดก็อายตุ ํ=ากวา่ Y ปี ราคา Z,[\\  บาท** 

 ราคานี)ไม่รวมค่าทิปไกดท่์านละ >,5\0 บาท/ทริป** 
 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี=ปุ่น 

13-17 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 12°C  

14-18 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

15-19 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

16-20 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

17-21 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

18-22 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

19-23 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

20-24 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

21-25 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  

22-26 ธนัวาคม 2562 29,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  

23-27 ธนัวาคม 2562 29,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  

24-28 ธนัวาคม 2562 29,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  

25-29 ธนัวาคม 2562 31,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  

26-30 ธนัวาคม 2562 31,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  

27-31 ธนัวาคม 2562 BUS1 33,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  

27-31 ธนัวาคม 2562 BUS2 33,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  

28 ธนัวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1 33,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  

28 ธนัวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2 33,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  

29 ธนัวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS1 35,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  

29 ธนัวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS2 35,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  

30 ธนัวาคม 62-03 มกราคม 63 35,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  

31 ธนัวาคม 62-04 มกราคม 63 35,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

07.30 น. พร้อมกนัที= สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั)น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR 

ASIA X เจา้หนา้ที=ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื=อง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ที=นั=ง จดัที=นั=งแบบ 3-3-3   

(นํ) าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซื)อนํ) าหนกัเพิ=ม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 

                                          บริการอาหารและเครื=องดื=มบนเครื=อง 

 

10.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี=ปุ่น โดยเที=ยวบินที= XJ606 

>[.4\ น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี=ปุ่น หลงัจากผ่านขั)นตอนศุลกากรแลว้นาํท่านเดินทางสู่ที=พกั (เวลาที=ญี=ปุ่น เร็วกว่า

เมืองไทย Y ชั=วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื=อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สาํคญัมาก!! ประเทศ

ญี=ปุ่นไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เนื)อสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจบั*** 

คํ=า         อิสระรับประทานอาหารคํ=าตามอธัยาศยั  

ที=พกั   NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัที=สอง นาริตะ - โตเกียว - วดัอาซากสุะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ทะเลสาบคาวากจิูโกะ + กระเชา้ลอยฟ้า คาจิ คาจิ 

– โกเทม็บะ แฟคทอรี=  เอา้ทเ์ลท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ - บุฟเฟ่ตข์าปู 

เ ช้ า     

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั)นนาํท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว นาํท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa 

Temple) วดัที=ไดชื้=อว่าเป็นวดัที=มีความศกัดิt สิทธิt  และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที=สุดแห่งหนึ=งในกรุงโตเกียว 

ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํที=ศกัดิt สิทธิt  ขนาด v.v เซนติเมตร ซึ=งมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพร

เพื=อความเป็นสิริมงคลตลอดทั)งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที=ตั)งของโคมไฟยกัษที์=มีขนาดใหญ่ที=สุดในโลก

ดว้ยความสูง w.v เมตร ซึ=งแขวนห้อยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที=อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที=มีชื=อว่า  ประตูฟ้าคาํรณ และ

ถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารที=ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีชื=อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ= งเป็นที=ตั)งของร้าน

คา้ขายของที=ระลึกพื)นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที=ระลึก ฯลฯ ให้ทุก

ท่านไดเ้ลือกซื)อเป็นของฝากของที=ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที=สูงที=สุดในโลก 

แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ) าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่า

ขึ)นหอคอย) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที=สูงที=สุดในโลก โดยหอนี) มีความสูง |}w เมตร  

เที=ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวฟูจิที=สวยที=สุดแห่งหนึ=ง 

ไฮไลท!์!! นาํท่านขึ)น กระเชา้ลอยฟ้า คาจิ คาจิ (Kachi Kachi Ropeway) กระเชา้ที=จะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge 

เพื=อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากจิูโกะจากมุมสูงเปิดใหบ้ริการทุกวนัตลอดทั)งปี (อาจมีการงดใหบ้ริการ

ชั=วคราวเนื=องจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอื)ออาํนวย) เพียงไม่กี=นาทีถึงยอดเขา ชมวิวแบบพาโนรามาที=

มีความสูง 1,075 เมตร ท่านสามารถชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากจิุได ้และในวนัที=

อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถึงภูเขาแอลป์ญี=ปุ่นทางตอนใต ้เดินทางสู่ โกเทม็บะ แฟคทอรี=  เอา้ทเ์ลท 

(Gotemba Outlet) ให้ท่านไดช้อ้ปปิ) งอย่างจุใจกบัสินคา้แบรนด์เนมที=แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนด์

ญี=ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 

TESSILE ฯลฯ เลือกซื)อ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือก

ดูเครื= องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 

รองเทา้แฟชั=น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื)อสินคา้สําหรับ

คุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินคา้อื=นๆ อีกมากมาย ไดเ้วลานาํท่านเขา้สู่ที=พกั 

ค ํ=า บริการอาหารคํ=า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) พิเศษ!! อิ=มอร่อยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู  

ที=พกั FUJI SAN RESORT หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั   



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั)นให้ท่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํ) าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื=อว่าถา้ไดแ้ช่นํ) าแร่แลว้ จะทาํให้ผิวพรรณ

สวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ)น 

วนัที=สาม พิพิธภณัฑห์มู่บา้นอิยาชิโนซาโตะ  - ฟูจิเทน็ สกี รีสอร์ท – การเรียนพิธีชงชาญี=ปุ่น - โตเกียว - ชอ้ปปิ) งชินจูกุ - ช้

อปปิ) งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี)   

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

เดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์หมู่บา้นอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) 

ตั) งอยู่ในพื)นที=ที= เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั=งทิศ

ตะวนัตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ= งถูกพายุไตฝุ้่ น พั ด

ถล่มในปี 1966 จนกระทั)งต่อมาอีก 40 ปีไดรั้บการบูรณะขึ)น ใหม่

ให้เป็นแบบดั) ง เ ดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้

ประชาชนไดเ้ขา้ชมศึกษาเรียนรู้เกี=ยวกบัวฒันธรรม ลองและซื)อสินคา้หัตถกรรมแบบดั)งเดิม ภายในหมู่บา้น 

ประกอบดว้ยบา้นกวา่ 20 หลงัคาเรือน ในอาคารแต่ละหลงันอกจากกิจกรรมงานฝีมือแบบดั)งเดิมแลว้ ยงัสามารถ

ชมพิพิธภณัฑแ์ละแกลลอรี= , ซื)อสินคา้พื)นเมือง, เพลิดเพลินกบัร้านนํ)าชาและร้านอาหาร นอกจากนี)ยงัมีจดัอีเวนท์

แบบโบราณให้เขา้กบัฤดูกาลดว้ย นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ความสนุกสนานที= ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fujiten 

Ski)  ลานสกีและที=พกัที=ตั)งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดส้ัมผสักบัหิมะ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการลื=น

ไถลดว้ยสกี เลือกสนุกกบัสโนวบ์อร์ด หรือตื=นเตน้ไปกบัการนั=งรถเลื=อนหิมะ ณ ลานสกีแห่งนี)  ท่านสามารถดื=ม

ดํ=ากบัทศันียภาพที=ถูกปกคลุมดว้ยหิมะที=ดูแลว้สะอาดตาอย่างยิ=ง และในวนัที=ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกบัวิว 

ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) สัญลกัษณ์หนึ= งของประเทศญี=ปุ่น ที=มีชื=อเสียงเป็นที=รู้จักไปทั=วโลกในเรื= องความ

สวยงามที=ธรรมชาติไดม้อบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที=ยวต่างชาติที=มาเยือน

ญี=ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสาํหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

**หมายเหตุ: ในช่วงตน้ฤดูกาลหากสภาพอากาศไม่เอื)ออาํนวยในการเล่นสกี เช่น หิมะยงัไม่หนาพอที=จะเล่นสกี

ไดน้ั)น ปรับโปรแกรมเป็นขึ)นภูเขาไฟฟูจิชั)น 5 แทน ทั)งนี) ทั)งนั)น การขึ)นภูเขาไฟฟูจิ อาจไม่สามารถขึ)นถึงชั)น 5 

ได ้เนื=องจากปัจจยัดา้นสภาพอากาศ สงวนสิทธิt ไม่ขึ)นภูเขาไฟและปรับรายการท่องเที=ยว ตามความเหมาะสม

แทน 

เที=ยง บริการรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (v)  

จากนั)นสัมผสัวฒันธรรมดั)งเดิมของชาวญี=ปุ่น นั=นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี=ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบ

ญี=ปุ่นนั)น มีขั)นตอนมากมาย เริ=มตั)งแต่การชงชา การรับชา และการดื=มชา ทุกขั)นตอนนั)นลว้นมีพิธี รายละเอียดที=

บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พิธีชงชานี)  ไม่ใช่แค่รับชมอยา่งเดียว ยงัเปิดโอกาสใหท่้านไดมี้ส่วนร่วมในพิธี

การชงชานี) อีกดว้ย และจากนั)นให้ท่านไดอิ้สระเลือกซื)อของที=ระลึกตามอธัยาศยั ชอ้ปปิ) ง ยา่นชอ้ปปิ) งชินจุกุ ให้

ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ) งสินคา้มากมายทั) งเครื= องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื=องเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที=จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื)อผา้ แบรนด์เนม เสื)อผา้แฟชั=นสาํหรับ

วยัรุ่น เครื=องสําอางยี=ห้อดงัของญี=ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื=นๆ อีกมากมาย

ท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที=สร้างขึ)นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิ) ง และแหล่งบนัเทิงต่างๆ ในอ่าว

โตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงให้มีชื=อเสียงและเป็นที=นิยมในช่วงหลงัของปี >[[\ นอกจากมีสถาปัตยกรรมที=

สวยงามตั)งอยูม่ากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื)นที=สีเขียว ไดเวอร์ซิตี)  

โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดงัอีกห้างหนึ=ง ที=อยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี)ก็คือ 

หุ่นยนตก์นัดั)ม ขนาดเท่าของจริง ซึ= งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านคา้สาํหรับคอกนัดั)ม อย่างเช่น 

กนัดั)มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกนัดั)ม ก็ตอ้งไปที= กนัดั)มฟรอนท ์(Gundam Front) 

ซึ=งอยูใ่นบริเวณหา้ง ไดรเวอร์ซิตี)   

 

ค ํ=า         อิสระรับประทานอาหารคํ=าตามอธัยาศยั 

ที=พกั  NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัที=สี=   วดันาริตะซงั - เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – นาริตะ – อิออนมอลล ์- สนามบินนาริตะ 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เ ช้ า     

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดินทางสู่ วดันาริตะซงั (Naritasan) เป็นวดัพทุธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที=มีชื=อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ)นในปี 

[w\ ตั)งอยูไ่ม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมีอาคารที=หลากหลายตั)งอยูใ่นบริเวณที=กวา้งขวาง เช่น 

หอ้งโถงหลกั เจดีย ์} ชั)นสไตล ์Tahoto มีชื=อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี) ยงัมีสวนญี=ปุ่น และสวนยโุรป

อีกดว้ย เสน้ทางที=นาํมาสู่วดันาริตะซงัคือถนนชอ้ปปิ) งโอโมเตะซงัโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ 

ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ > กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ เช่น ร้านจาํหน่ายสินคา้งาน

ฝีมือดั)งเดิม ร้านอาหาร และร้านของที=ระลึก ซึ=งเปิดบริการใหแ้ก่นกัท่องเที=ยวมานานหลายศตวรรษ  

เที=ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นาํท่านสู่เมือง คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองโบราณสมยัเอโดะ เป็นเมืองที=มีเสน่ห์ มีอาคารบา้นเรือนสมยัแบบ

เก่า ใหบ้รรยากาศเหมือนเดินอยูใ่นเมืองเมื=อหลายร้อยปีก่อน ผูค้นจึงขนานนามว่า Little Edo มีสถานที=น่าสนใจ

หลายแห่ง เช่น ยา่นเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นยา่นที=มีบา้นเรือนสมยัเอโดะตลอด

แนวยาวสองขา้งทาง และบริเวณนี) ยงัเคยมีโกดงัเก็บของอยู่หลายแห่งตั)งแต่สมยัก่อน โดยคาํว่า kura แปลว่า 

โกดงั จึงเป็นที=มาของชื=อถนน Kurazukuri ซึ= งเป็นเส้นที=คนนิยมเดินเที=ยวชมตึกรามบา้นช่องและสถาปัตยกรรม

ของเมืองนี)  ในสมยัก่อนเนื=องจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุ่งเรื=องทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรียบไดก้บั

โตเกียวในปัจจุบนัเลยทีเดียว พ่อคา้แม่คา้จึงรํ=ารวยและมีการสร้างอาคารต่างๆขึ)นเรื=อยๆ บางอาคารก็มีอายเุก่าแก่

และยงัคงความดั)งเดิมมาจนถึงปัจจุบนักมี็ จากนั)นใหท่้าน อิสระชอ้ปปิ) งเลือกซื)อสินคา้พื)นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด 

(Candy Alley) เป็นเส้นชอ้ปปิ) ง ที=ร้านคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพื)นเมืองเช่น เคก้ และ ขนมหวาน จึงเป็นที=มาของ

ชื=อตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมนั=นเอง นอกจากนี) ยงัมีขายคารินโดะ (karinto) คุก้กี)พื)นเมืองญี=ปุ่น, ไอศกรีม, 

ขนมที=ทาํจากถั=วแดงและมนัหวาน และยงัมีของเล็กชิ)นเล็กๆและของฝากต่างๆ ให้เลือกชอ้ปกนัอยา่งจุใจ ชอ้ป



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ปิ) งกนัต่อ ณ อิออน มอลล ์(Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินคา้ที=นิยมในหมู่นกัท่องเที=ยวชาวต่างชาติ เนื=องจาก

ตั)งอยูใ่กลก้บัสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที=ทนัสมยัสไตลญี์=ปุ่น มีร้านคา้ที=หลากหลาย

มากกว่า >v\ ร้านจาํหน่ายสินคา้แฟชั=น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี) ยงัมีร้านเสื)อผา้แฟชั=น

มากมาย เช่น MUJI, >\\ yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

จนกระทั=งไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรม 

คํ=า         อิสระรับประทานอาหารคํ=าตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 

20.v5 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์ เที=ยวบินที= XJ607  

**บริการอาหารและเครื=องดื=มบนเครื=อง** 

วนัที=หา้  สนามบิน ดอนเมือง 

0>.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 

สาํหรับลูกคา้ท่านที=ไม่เอาตั�วเครื=องบิน  หกัค่าตั�วออก 7,000 บาท จากราคาทวัร์ 

 
 

* ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ * 

** ทั)งนี) เพื=อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

บริษทัขอสงวนสิทธิt  :  รายการทวัร์สามารถเปลี=ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื=องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสันาํเที=ยวญี=ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี=ปุ่น สามารถใหบ้ริการวนั

ละ >\ ชั=วโมง มิอาจเพิ=มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั)งนี) ขึ)นอยูก่บัสภาพการจราจร

ในวนัเดินทางนั)นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิt ในการปรับเปลี=ยนเวลาท่องเที=ยวตามสถานที=ในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม 

� ค่าตั�วเครื=องบินไป-กลบัตามรายการที=ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ) ามนั  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที=พกัตามที=ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที=ต่างๆ ตามรายการที=ระบุ    

� ค่าอาหาร ตามรายการที=ระบุ   

� ค่าเบี)ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที=ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื=อนไขตามกรรมธรรม)์ 

� ภาษีมูลค่าเพิ=ม 7 % และภาษีหกั ณ ที=จ่าย 3 % 

 

อตัราค่าบริการนี)ไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื=องดื=ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที=มิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี=ปุ่น กรณีประกาศให้กลบัมายื=นร้องขอวีซ่าอีกครั) ง (เนื=องจากทางญี=ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้

การยื=นวีซ่าเขา้ประเทศญี=ปุ่นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูที้=ประสงคพ์าํนกัระยะสั)นในประเทศญี=ปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญี=ปุ่นประกาศให้ยื=นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ=ม 2,000 บาท สาํหรับการยื=นร้องขอวี

ซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที=กระเป๋าสัมภาระที=มีนํ) าหนักเกินกว่าที=สายการบินนั) นๆกาํหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํ) ามนั ที=สายการบินเรียกเกบ็เพิ=ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตั�วเครื=องบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ=น และหวัหนา้ทวัร์อาํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, >,5\\ บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เดินทางขึ)นตํ=า }w ท่าน หากตํ=ากว่ากาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที=จะชาํระค่าบริการเพิ=มเพื=อให้

คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที=จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์ห้ท่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธิt ในการงดออก

เดินทางและเลื=อนการเดินทางไปในวนัอื=นต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

 

เงื=อนไขการจอง และ การชาํระเงิน  : 

� มดัจาํท่านละ >5,\\\ บาท ภายหลงัจากที=ท่านส่งเอกสารการจอง } วนั  กรณีลูกคา้ทาํการจองก่อนวนัเดินทางภายใน Y\ 

วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิt ในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จาํนวน  

� ส่วนที=เหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย }\ วนั 

• หากไม่ชาํระมดัจาํตามที=กาํหนด ขออนุญาตตดัที=นั=งใหลู้กคา้ท่านอื=นที=รออยู ่

• หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงื=อนไข 

• เมื=อท่านชาํระเงินไม่ว่าจะทั)งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดย้อมรับเงื=อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที=ไดร้ะบุ

ไวท้ั)งหมดนี)แลว้ 

• หากชาํระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสาํเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื=อพนกังานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื=อสาํรองที=นั=ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื์=อพร้อมยนืยนัวา่ตอ้งการเดินทาง

ท่องเที=ยวทริปใด, วนัที=ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทาง

บริษทัฯขอสงวนสิทธิt ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายอนัเกิดจากความผดิพลาดจากการสะกดชื=อ-นามสกลุ และอื=นๆ เพื=อใช้

ในการจองตั�วเครื=องบินทั)งสิ)น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า | เดือนขึ)นไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งตํ=า Y หนา้หาก

ไม่มั=นใจโปรดสอบถาม 

เงื=อนไขยกเลิกการจอง : 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ไดเ้งินคืนทั)งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั ไดเ้งินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์ทั)งหมด 

• ยกเลิกหลงั 14 วนั ไม่ไดค่้าทวัร์คืน  

• กรุ๊ปที=เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที=ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที=มีการการันตีค่ามดัจาํที=พกัโดยตรง 

หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที=ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิt  ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั)งมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั)งหมด เนื=องจากค่าตั�ว

เป็นการเหมาจ่ายในเที=ยวบินนั)นๆ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี=ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้=ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั)นในประเทศญี=ปุ่นไม่เกิน >v วนั ไม่วา่จะดว้ย
วตัถุประสงคเ์พื=อการท่องเที=ยว เยี=ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื=นเอกสารในขั)นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื=อยนืยนัการมีคุณสมบติัการ
เขา้ประเทศญี=ปุ่น* ดงัต่อไปนี)  

1. ตั�วเครื=องบินขาออกจากประเทศญี=ปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. สิ=งที=ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายที=อาจเกิดขึ)นในระหว่างที=พาํนักในประเทศญี=ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ชื=อ ที=อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที=พาํนกัในประเทศญี=ปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที=พาํนกัในประเทศญี=ปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี=ปุ่น (สาํหรับกรณีการเขา้ประเทศญี=ปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ตํ=ากวา่ | เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที=จะกระทาํในประเทศญี=ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ=งที=ขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั)น 

3. ในขั)นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน >v วนั 

4. เป็นผูที้=ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี=ปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบติัที=จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั)งหมดก่อนทาํการจอง เพื=อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และ

บริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิt ที=จะเลื=อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ)นในกรณีที=มีผูร่้วมคณะไม่ถึง }\ ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิt การเกบ็ค่านํ) ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ=ม หากสายการบินมีการปรับขึ)นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิt ในการเปลี=ยนเที=ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื=องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั)งสิ)น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํสิ=งของผดิกฎหมาย ซึ=งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั)งสิ)น หากเกิดสิ=งของสูญหาย อนัเนื=องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที=ยวเอง  

6. เมื=อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั)งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื=อนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั)งหมด  

7. รายการนี) เป็นเพียงขอ้เสนอที=ตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั) งหนึ= ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที=พกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ=งอาจจะปรับเปลี=ยนตามที=ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื=องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที=เขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัสาํหรับผูสู้บบุหรี=  / ปลอดบุหรี=

ได ้โดยอาจจะขอเปลี=ยนห้องไดต้ามความประสงค์ของผูที้=พกั ทั)งนี) ขึ)นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างน้อย Z วนัก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั)นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใด ๆ ทั)งสิ)นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้

มีอาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั)น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื=องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที=ผูเ้ดินทางไม่

ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที=ยว อนัเนื=องมาจากการกระทาํที=ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื=น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ } ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ } เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ

จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก Y หอ้ง คือ > หอ้งพกัคู่ และ > หอ้งพกัเดี=ยว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ=ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี=ปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํใหเ้วลาในการ

ท่องเที=ยวและ ชอ้ปปิ) งแต่ละสถานที=นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึ= งอาจจะขอ

ความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั) งที=ตอ้งเร่งรีบ เพื=อใหไ้ดท่้องเที=ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ)าดื=มท่านวนัละ >ขวด ต่อคนต่อวนัเริ=มในวนัที= Y ของการเดินทาง ถึงวนัที= } ของการเดินทาง รวมจาํนวน Y ขวด 

15. การบริการของรถบสันาํเที=ยวญี=ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี=ปุ่น สามารถให้บริการวนัละ >\ ชั=วโมง ในวนันั)นๆ มิอาจ

เพิ=มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั)งนี) ขึ)นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทาง

นั)นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิt ในการปรับเปลี=ยนเวลาท่องเที=ยวตามสถานที=ในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


