
 
 
 
 

TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N 

ซุปตาร ์อโุมงคเ์มเปิล 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-พฤศกายน 2562 

 

 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

โตเกยีว ขอพร ณ วดัอาซากุสะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 
พรอ้มชมววิภูเขาไฟฟจู ิแลนดม์ารค์ของประเทศญีปุ่่ น 

เพลดิเพลนิใจกบัอโุมงคใ์บเมเป้ิล ณ คาวากูจโิกะ 

ขึน้กระเชา้คาจ ิคาจ ิณ ทะเลสาบคาวากูจโิกะ 

เดนิชอ้ป ชมิ ชวิ ณ ยา่นคาวาโกเอะ ถนนตรอกลกูกวาด 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ชนิจกู ุออิอนมอลล ์และโอไดบะ  

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 



 
 
 
 

วนัเดนิทาง อุณหภูม ิ  ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

01-05 ตลุาคม 2562 17°C - 23°C 
 26,888.- 

7,900.- 

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

03-07 ตลุาคม 2562 
17°C - 23°C 

 26,888.- 7,900.- 

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

05-09 ตลุาคม 2562 16°C - 22°C 
 26,888.- 

7,900.- 

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

07-11 ตลุาคม 2562 
16°C - 22°C 

 26,888.- 7,900.- 

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

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

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

11-15 ตลุาคม 2562 
16°C - 21°C 

 26,888.- 7,900.- 

12-16 ตลุาคม 2562 
16°C - 21°C 

 26,888.- 
7,900.- 

13-17 ตลุาคม 2562 
15°C - 21°C 

 28,888.- 
7,900.- 

14-18 ตลุาคม 2562 15°C - 20°C 
 26,888.- 

7,900.- 

15-19 ตลุาคม 2562 15°C - 20°C 
 26,888.- 

7,900.- 

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

17-21 ตลุาคม 2562 
15°C - 20°C 

 26,888.- 
7,900.- 

18-22 ตลุาคม 2562 14°C - 20°C 
 26,888.- 

7,900.- 

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

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

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

22-26 ตลุาคม 2562 
14°C - 19°C 

 26,888.- 
7,900.- 

23-27 ตลุาคม 2562 14°C - 20°C 
 28,888.- 

7,900.- 

24-28 ตลุาคม 2562 
15°C - 20°C 

 26,888.- 
7,900.- 

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

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

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

28 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2562 
13°C - 18°C 

 26,888.- 7,900.- 

29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2562 13°C - 18°C 
 26,888.- 7,900.- 



 
 
 
 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

30 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2562 13°C - 18°C 
 26,888.- 7,900.- 

31 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน 2562 12°C - 18°C 
 26,888.- 

7,900.- 

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

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

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

04-08 พฤศจกิายน 2562 12°C - 17°C 
 25,888.- 

7,900.- 

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

06-10 พฤศจกิายน 2562 
11°C - 17°C 

 25,888.- 7,900.- 

07-11 พฤศจกิายน 2562 
11°C - 17°C 

 25,888.- 
7,900.- 

08-12 พฤศจกิายน 2562 
11°C - 16°C 

 25,888.- 
7,900.- 

09-13 พฤศจกิายน 2562 
11°C - 16°C 

 25,888.- 
7,900.- 

10-14 พฤศจกิายน 2562 
10°C - 16°C 

 25,888.- 
7,900.- 

11-15 พฤศจกิายน 2562 11°C - 15°C 
 25,888.- 

7,900.- 

12-16 พฤศจกิายน 2562 
9°C - 15°C 

 25,888.- 
7,900.- 

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

14-18 พฤศจกิายน 2562 9°C - 16°C 
 25,888.- 

7,900.- 

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

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

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

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

19-23 พฤศจกิายน 2562 
9°C - 15°C 

 25,888.- 7,900.- 

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

21-25 พฤศจกิายน 2562 8°C - 15°C 
 25,888.- 

7,900.- 

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

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

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

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



 
 
 
 

07.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

10.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก (เวลาที่

ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั   NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปู) – ทะเลสาบคาวากจูโิกะ + 

กระเชา้ลอยฟ้า คาช ิคาช ิ– อโุมงคใ์บเมเป้ิล – แชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ- บฟุเฟ่ตข์าปู 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว น าทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ 

(Asakusa Temple) วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุ

แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดษิฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองค าที่ศักด ิส์ทิธิ์ ขนาด 5.5 

เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวัด

ยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ 

ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ีชือ่ว่า  ประตูฟ้าค ารณ และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารที่

ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มีชือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ

พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นได ้

เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก 

แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky 

tree) (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีสู่งที่สดุในโลก โดยหอนี้มีความสูง 

634 เมตร  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

 น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทเีป็นจุดชมววิฟูจทิี่

สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ ไฮไลท!์!! น าทา่นขึน้ กระเชา้ลอยฟ้า คาช ิคาช ิ(Kachi Kachi Ropeway) 

กระเชา้ทีจ่ะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพือ่ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากจูโิกะจากมุมสูง

เปิดใหบ้รกิารทุกวันตลอดทัง้ปี (อาจมกีารงดใหบ้รกิารช ัว่คราวเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย) เพียงไม่กีน่าทถีงึยอดเขา ชมววิแบบพาโนรามาทีม่ีความสงู 1,075 

เมตร ทา่นสามารถชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุไิด  ้และในวันทีอ่ากาศ



 
 
 
 

แจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภูเขาแอลป์ญี่ปุ่ นทางตอนใต  ้น าท่านสู่ อุโมงคใ์บเมเป้ิล 

(Momiji Kairo) จุดชมใบไมเ้ปลีย่นทีส่วยงามบรเิวณทะเลสาบคาวากูชโิกะ ตน้เมเป้ิลทีข่ ึน้อยู่ทัง้ 2 

ฝ่ังของคลองน ้าจะเปลีย่นสทีัง้สม้และแดง ใบทีแ่หง้แลว้ก็จะร่วงหลน่ลงทีค่ลอง ท าใหท้ัง้ดา้นบนและ

ดา้นลา่งเต็มไปดว้ยใบเมเป้ิล จงึดเูหมอืนกบัเป็นอุโมงคใ์บเมเป้ิล ในตอนกลางคนืจะมไีฟ illumination 

เปิดประดับยาวตามทางเดนิไปตลอดแนวอีกดว้ย (หมายเหตุ เทศกาล Fuji Kawaguchiko 

Autumn Leaves Festival จะจดัขึน้ในช่วงราวๆ กลางเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี และ

ส าหรบัปี 2019 ยงัไมป่ระกาศออกมาอยา่งแนช่ดั) 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 

ทีพ่กั FUJI SAN RESORT หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ - ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – การเรยีน

พธิชีงชาญีปุ่่ น - โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ- ชอ้ปป้ิงโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมู่บา้น

เกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึง่ถูกพายุไตฝุ้่ นพัดถลม่

ในปี 1966 จนกระทัง้ตอ่มาอกี 40 ปีไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภณัฑ์

กลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรียนรูเ้กีย่วกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสนิคา้หัตถกรรมแบบ

ดัง้เดมิ ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรือน ในอาคารแต่ละหลังนอกจากกจิกรรม

งานฝีมือแบบดัง้เดมิแลว้ ยังสามารถชมพพิธิภัณฑแ์ละแกลลอรี่, ซือ้สนิคา้พื้นเมือง, เพลดิเพลนิกับ

รา้นน ้าชาและรา้นอาหาร นอกจากนี้ยังมจีัดอเีวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้กบัฤดกูาลดว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่

ภูเขาไฟฟูจ ิ(Fuji Mountain) ทีม่ีความสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ีชือ่เสยีง

เป็นที่รูจ้ักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็น

สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยือนญี่ปุ่ น

ตลอดทกุฤดกูาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่

เอ ือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของ

ภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้



 
 
 
 

สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั  

เทีย่ง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชง

ชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้

ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี้ ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีว ยังเปิด

โอกาสใหท้่านไดม้ีสว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ

ตามอัธยาศยั ชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

ทัง้เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะ

เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมายท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ 

(Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิตา่งๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการ

ปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่

มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สเีขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้

โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ 

จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมี

รา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาล

กนัดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  NARITA MARROAD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ วดันารติะซงั - เมอืงคาวาโกเอะ – ตรอกลกูกวาด – นารติะ - ออิอนมอลล ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดนิทางสู ่วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนาริ

ตะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมีอาคารทีห่ลากหลาย

ตัง้อยู่ในบรเิวณทีก่วา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มีชือ่ว่า Great Pagoda of 

Peace นอกจากนี้ยังมสีวนญีปุ่่ น และสวนยุโรปอีกดว้ย เสน้ทางทีน่ ามาสูว่ัดนารติะซังคอืถนนชอ้ปป้ิง

โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรอื ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 

1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ เชน่ รา้นจ าหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร 

และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านสู่เมือง คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองโบราณสมัยเอโดะ เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ มีอาคาร

บา้นเรือนสมัยแบบเกา่ ใหบ้รรยากาศเหมอืนเดนิอยู่ในเมืองเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น ผูค้นจงึขนานนามว่า 

Little Edo มีสถานที่ น่ าสนใจหลายแห่ง  เช่น  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  (Kawagoe’s 



 
 
 
 

Warehouse District) เป็นย่านทีม่บีา้นเรอืนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบรเิวณนี้ยงั

เคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตัง้แต่สมัยก่อน โดยค าว่า kura แปลว่า โกดงั จงึเป็นทีม่าของชือ่

ถนน Kurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่นนยิมเดนิเทีย่วชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี้ ใน

สมัยกอ่นเนื่องจากเมอืงคาวาโกเอะเจรญิรุ่งเรือ่งทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรยีบไดก้บัโตเกยีว

ในปัจจุบันเลยทเีดยีว พ่อคา้แม่คา้จงึร ่ารวยและมีการสรา้งอาคารต่างๆขึน้เรื่อยๆ บางอาคารก็มีอายุ

เกา่แกแ่ละยังคงความดัง้เดมิมาจนถงึปัจจุบันก็ม ีจากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมือง 

ณ ตรอกลกูกวาด (Candy Alley) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่า้นคา้สว่นใหญ่จะขายขนมพืน้เมอืงเชน่ เคก้ 

และ ขนมหวาน จงึเป็นทีม่าของชือ่ตรอกลกูกวาดหรอืตรอกขนมน่ันเอง นอกจากนี้ยังมขีายคารนิโดะ 

(karinto) คุก้กีพ้ื้นเมอืงญี่ปุ่ น, ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กช ิน้เล็กๆ

และของฝากตา่งๆ ใหเ้ลอืกชอ้ปกนัอย่างจุใจ ชอ้ปป้ิงกนัตอ่ ณ ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) 

หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่นักท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิาริ

ตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มีรา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่าย

สนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมีรา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เช่น 

MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็น

ตน้ จนกระทัง่ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูโ่รงแรม 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607  

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัทีห่า้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 



 
 
 
 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วีซา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



 
 
 
 

2. สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    



 
 
 
 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 

 
ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 

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