
 
TOKYOFUJI KAWAGOE 5D3N 

ซุปตาร ์บวัลอย 
กําหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม- พฤศจกิายน 2560 

โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 



เยอืนเมอืงเกา่ คาวาโกเอะ
ฟจูชินั 5ชมใบไมเ้ปลยีนส ีณ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก
วดัอาซากสุะ 

เพลดิเพลนิเต็มอมิท ีโอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซา่

อาบนําแรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ์
มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ

 ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกด์
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง 

07.30 น. พรอ้มกันทสีนามบนินานาชาตดิอนเมอืง
การบนิ AIR ASIA X
เชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X 
(นําหนักกระเป๋า 20 กก

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง

 

 

 

 

 

 

 

11.15น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ี

19.40 น.   ถงึเมอืงนารติะประเทศญปีุ่ น
เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง 
สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั

ทพีกั  NARITA KIKUSUI HOTEL 

 

 

 

วนัเดนิทาง

07-11 ตลุาคม 
14-18 ตลุาคม 
21-25 ตลุาคม 

28 ตลุาคม –01 พฤศจกิายน 
15-19 พฤศจกิายน 
16-20พฤศจกิายน 
22-26 พฤศจกิายน 
23-27พฤศจกิายน 

เยอืนเมอืงเกา่ คาวาโกเอะฉายา Little Edo 
ชมใบไมเ้ปลยีนส ีณ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก

วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิงชนิจกูุ
เพลดิเพลนิเต็มอมิท ีโอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซา่

อาบนําแรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS
มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี ราคา 
ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,000 บาท/ทรปิ** 

สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น 

สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 
AIR ASIA Xเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377
กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ606 

เมอืงนารติะประเทศญปีุ่ นหลังจากผา่นขนัตอนศลุกากรแลว้นําท่านเดนิทางสูท่พีัก
ชวัโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา

ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  

NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่

ตลุาคม 2560 28,888.
ตลุาคม 2560 28,888.
ตลุาคม 2560 30,888.

พฤศจกิายน 2560 29,888.
พฤศจกิายน 2560 29,888.
พฤศจกิายน 2560 29,888.
พฤศจกิายน 2560 29,888.
พฤศจกิายน 2560 29,888.

 
ชมใบไมเ้ปลยีนส ีณ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก 

ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีชอ้ปปิงชนิจกู ุ
เพลดิเพลนิเต็มอมิท ีโอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซา่ 

FREE WIFI ON BUS 
 

ปี ราคา 7,900 บาท** 

อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

377 ทนัีง จัดทนัีงแบบ 3-3-3  
ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

หลังจากผา่นขนัตอนศลุกากรแลว้นําท่านเดนิทางสูท่พีัก(เวลาทญีปีุ่ น 
กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***

ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว 

,888.- 7,900.- 
,888.- 7,900.- 
,888.- 7,900.- 
,888.- 7,900.- 
,888.- 7,900.- 
,888.- 7,900.- 
,888.- 7,900.- 
,888.- 7,900.- 



วนัทสีอง   นารติะ –วดัอาซากุสะ 
กระเชา้คาช ิคาช ิ– โกเท็มบะเอา้เลท

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืง 
ไดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธแิละไดร้ับความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึในกรงุโตเกยีว
ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทศีักดสิทิธขินาด
พรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตีังของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่
ทสีดุในโลกดว้ยความสงู
“ประตฟู้าคํารณ”และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทปีระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํามชีอืวา่
มเิซะซงึเป็นทีตังของรา้นคา้ขายของทีระลกึพืนเมืองต่างๆมากมายอาทขินมนานาชนิดของเล่น
รองเทา้พวงกญุแจทรีะลกึฯลฯใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซอืเป็นข
เดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทสีงูทสีดุในโลก 
หอคอยโตเกยีวสกายทรี
โทรคมนาคมทสีงูทสีุดในโลกเปิดใหบ้รกิารเมอืวันที
เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกวา่งโจวซงึมคีวามสงู
เอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโตของแคนาดามคีวามสงู
ร ีทบีรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกุซา่
แบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากจูโิกะ
ทสีดุแห่งหนงึ พเิศษ!!!
ทีจะพาไปบนยอดเขา
ใหบ้รกิารทุกวันตลอดทังปี
อากาศไมเ่ออือํานวย) 
สามารถชมทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุไิดแ้ละในวันทอีากาศแจ่มใสจะ
สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญปีุ่ นทางตอนใต ้
จากนันนําเดนิทางสู ่โกเท็มบะแฟคทอร ีเอา้ทเ์ลท
แหล่งรวมสินคา้นําเขา้และสินคา้แบรนด์ญีปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย เช่น 
KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY
หรูอย่าง TAG HEUER,AGETE, S
PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN 
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 

พกัท ี โรงแรม YAMANAKAKO SUN PLAZA 

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ

 

 

 

วดัอาซากุสะ – หอคอยโตเกยีวสกายทร ี(ผ่านชม) –
โกเท็มบะเอา้เลท 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(1) 

นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว นําทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคําณ
ไดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธแิละไดร้ับความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึในกรงุโตเกยีว
ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทศีักดสิทิธขินาด 5.5 เซนตเิมตรซงึมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อ
พรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตีังของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่
ทสีดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตรซงึแขวนหอ้ยอยูณ่ประตูทางเขา้ทอียูด่ ้

และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทปีระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํามชีอืวา่
ซงึเป็นทีตังของรา้นคา้ขายของทีระลกึพืนเมืองต่างๆมากมายอาทขินมนานาชนิดของเล่น

รองเทา้พวงกญุแจทรีะลกึฯลฯใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ
เดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทสีงูทสีดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว
หอคอยโตเกยีวสกายทร(ีTokyo Sky tree)(ไม่รวมค่าขนึหอคอย
โทรคมนาคมทสีงูทสีุดในโลกเปิดใหบ้รกิารเมอืวันท ี22 พฤษภาคม 2555 
เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกวา่งโจวซงึมคีวามสงู
เอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโตของแคนาดามคีวามสงู 553 เมตรทวิทัศนข์อง

ทบีรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกุซา่
แบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

ทะเลสาบคาวากจูโิกะ(Lake Kawaguchiko)ทะเลสาบทเีป็นจดุชมววิฟจูทิสีวย
!!! นําทา่นขนึกระเชา้ลอยฟ้า คาชคิาช(ิKachiKachi Ropeway

ทีจะพาไปบนยอดเขาMitsutogeเพือชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิด
ใหบ้รกิารทุกวันตลอดทังปี(อาจมกีารงดใหบ้รกิารชวัคราวเนอืงจากสาเหตุตา่งๆเช่นสภาพ

) เพยีงไม่กนีาทถีงึยอดเขาชมววิแบบพาโนรามาทมีคีวามสูง
ชมทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุไิดแ้ละในวันทอีากาศแจ่มใสจะ

สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญปีุ่ นทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิแิละเทอืกเขาอาราคาวะ
โกเท็มบะแฟคทอร ีเอา้ทเ์ลทใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมที

แหล่งรวมสินคา้นําเขา้และสินคา้แบรนด์ญีปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย เช่น 
KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซอื
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครอืงประดบั และนาฬกิา

TAG HEUER,AGETE, S.T.DUPONT,TASAKI,LONGINES 
PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซอืสนิคา้สําหรบัคณุหนู
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อนืๆอกีมากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่พีัก

บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ(์3

YAMANAKAKO SUN PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ําแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชนํ่าแรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 

– ทะเลสาบคาวาคูจโิกะ– 

นมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคําณวดัอาซากสุะวัดที
ไดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธแิละไดร้ับความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึในกรงุโตเกยีวภายใน

เซนตเิมตรซงึมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อ
พรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตีังของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่

เมตรซงึแขวนหอ้ยอยูณ่ประตูทางเขา้ทอียูด่า้นหนา้สดุของวัดทมีชีอืว่า 
และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทปีระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํามชีอืวา่ถนนนากา

ซงึเป็นทีตังของรา้นคา้ขายของทีระลกึพืนเมืองต่างๆมากมายอาทขินมนานาชนิดของเล่น
องฝากของทรีะลกึอสิระและท่านสามารถ

แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีวณรมิแมนํ่าสมุดิะ
ไม่รวมค่าขนึหอคอย) หอส่งสัญญาณ

2555 โดยหอนีมคีวามสงู 634 
เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกวา่งโจวซงึมคีวามสงู 600 เมตรและหอซี

เมตรทวิทัศนข์องหอคอยโตเกยีวสกายท
ทบีรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกุซา่ทเีต็มไปดว้ยกลนิอาย

ทะเลสาบทเีป็นจดุชมววิฟจูทิสีวย
KachiKachi Ropeway)กระเชา้

เพือชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิด
อาจมกีารงดใหบ้รกิารชวัคราวเนอืงจากสาเหตุตา่งๆเช่นสภาพ

เพยีงไม่กนีาทถีงึยอดเขาชมววิแบบพาโนรามาทมีคีวามสูง1,075เมตรท่าน
ชมทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุไิดแ้ละในวันทอีากาศแจ่มใสจะ

เทอืกเขาอากาอชิแิละเทอืกเขาอาราคาวะ)
ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอยา่งจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมที

แหล่งรวมสินคา้นําเขา้และสินคา้แบรนด์ญีปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL 
ฯลฯ เลอืกซอืกระเป๋าไฮไซ
เครอืงประดบั และนาฬกิา
 ฯลฯ รองเทา้แฟชัน HUSH 

สนิคา้สําหรบัคณุหนAูIGLE, 
ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่พีัก 

3) 

เชอืวา่ถา้ไดแ้ชนํ่าแรแ่ลว้ จะ



 

 

 

 

 

 

 

วนัทสีาม ภเูขาไฟฟูจ(ิชนั5) –หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก- พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว –โตเกยีว –ชอ้ปปิงชนิจุ
ก–ุ โอไดบะ– ไดเวอรซ์ติ ี

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจทิมีคีวามสงูเหนอืจากระดับนําทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทมีชีอืเสยีงเป็น
ทรีูจ้ักไปทัวโลกในเรอืงความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์
หนงึของประเทศญปีุ่ น ทังยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทียวต่างชาตทิีมาเยือนญีปุ่ นตลอดทุก
ฤดูกาล นําท่านขนึสู่ชนัที 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิไม่ขนึ ในกรณีทีอากาศไม่
เออือํานวย หรอื ทางขนึปิด) ททีุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ
ภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซอื
สนิคา้ของทีระลึกซงึเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอ้ีกดว้ย จากนัน
เดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก(OshinoHakkai)ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลียนสีเป็นจุดท่องเทียว
สําคัญอกีสถานทหีนงึ โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกบัพนืหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลยีนส ีสเีหลอืง แดง 
สม้ เป็นภาพทสีวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆประกอบดว้ยบอ่นํา8 บอ่ในโอชโินะตังอยู่
ระหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะบอ่นําทัง8 นเีป็นนําจากหมิะทลีะลายในชว่ง
ฤดรูอ้นทไีหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาทมีรีูพรุนอายกุว่า80 ปีทําใหนํ้าใสสะอาด
เป็นพเิศษนอกจากนยีงัมรีา้นอาหารรา้นจําหน่ายของทรีะลกึและซุม้รอบๆบอ่ทขีายทังผักขนมหวานผกั
ดองงานฝีมอืและผลติภณัฑท์อ้งถนิอนืๆอสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซอืของทรีะลกึ
ตามอัธยาศัยจากนันนําท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ทีพิพิธภณัฑ์แผ่นด ินไหว
(Experience Earthquake) ทจํีาลองเรอืงราวของภเูขาไฟฟจู ิและทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศ
ของการจําลองเหตุการณ์เรอืงราวต่างๆเกยีวกับแผ่นดนิไหวทเีกดิขนึในประเทศญปีุ่ น และจากนันให ้
ทา่นไดอ้สิระเลอืกซอืของทรีะลกึตามอธัยาศัย 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

นําท่านเดนิทางสูม่หานครโตเกยีวนําท่านสู่ ย่านชอ้ปปิงชนิจุกุใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับ
การชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและ เครอืงใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครอืงเล่นเกมส ์หรอื
สนิคา้ทจีะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือผา้ แบรนด์เนม เสอืผา้แฟชันสําหรับวัยรุ่น 
เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆอกีมากมาย
จากนันนําทา่นเดนิทางไป ยา่นโอไดบะ(Odaiba)คอืเกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิงและแหล่ง
บันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีวไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีอืเสยีงและเป็นทีนิยมในช่วงหลังของปี 1990 
นอกจากมสีถาปัตยกรรมทสีวยงามตังอยูม่ากมายแลว้แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุม
สมบรูณ์ของพนืทสีเีขยีวไดเวอรซ์ติโีตเกยีวพลาซา่(DiverCity Tokyo Plaza)เป็นหา้งดังอกีหา้ง
หนงึทอียูบ่นเกาะโอไดบะจุดเดน่ของหา้งนกี็คอืหุน่ยนตก์นัดมัขนาดเท่าของจรงิซงึมขีนาดใหญ่มาก



ในบรเิวณหา้งก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอกนัดัมอยา่งเชน่ กนัดมัคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้
ไปดนูทิรรศกาลกนัดัมก็ตอ้งไปทกีนัดมัฟรอนท ์(Gundam Front) ซงึอยูใ่นบรเิวณหา้งไดรเวอรซ์ติ ี

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั NARITA KIKUSUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทสี ี คาวาโกเอะ - ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ- ตรอกลกูกวาด–ออิอนมอลล–์ สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

นําทา่นสูเ่มอืง คาวาโกเอะ(Kawagoe)เมอืงโบราณสมยัเอโดะเป็นเมอืงทมีเีสน่หม์อีาคารบา้นเรอืน

สมยัแบบเกา่ใหบ้รรยากาศเหมอืนเดนิอยูใ่นเมอืงเมอืหลายรอ้ยปีกอ่นผูค้นจงึขนานนามว่าLittle Edo 
มสีถานทน่ีาสนใจหลายแหง่เชน่ ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ(Kawagoe’s Warehouse District)
เป็นย่านทมีบีา้นเรอืนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทางและบรเิวณนียังเคยมโีกดังเก็บของอยู่
หลายแห่งตังแต่สมัยก่อนโดยคําว่าkuraแปลว่าโกดงัจงึเป็นทมีาของชอืถนนKurazukuriซงึเป็น
เสน้ทคีนนยิมเดนิเทยีวชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนีในสมัยกอ่นเนอืงจากเมอืงคา
วาโกเอะเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรยีบไดก้ับโตเกยีวในปัจจุบันเลยทเีดยีว
พ่อคา้แม่คา้จงึรํารวยและมกีารสรา้งอาคารต่างๆขนึเรอืยๆบางอาคารก็มอีายุเก่าแก่และยังคงความ
ดังเดมิมาจนถงึปัจจุบันก็มจีากนันใหท้่าน อสิระชอ้ปปิงเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืง ณ ตรอกลูกกวาด 
(Candy Alley)เป็นเสน้ชอ้ปปิงทรีา้นคา้สว่นใหญ่จะขายขนมพนืเมอืงเชน่เคก้และขนมหวานจงึเป็น
ทมีาของชอืตรอกลกูกวาดหรอืตรอกขนมนันเองนอกจากนยีงัมขีายคารนิโดะ (karinto) คุก้กพีนืเมอืง
ญปีุ่ น, ไอศกรมี, ขนมททํีาจากถัวแดงและมันหวานและยังมขีองเล็กชนิเล็กๆและของฝากต่างๆ ให ้
เลอืกชอ้ปกันอยา่งจใุจ 

เทยีง อสิระเลอืกรบัประทานราเมนตามอธัยาศยั 

นําท่านสู่ออิอนมอลล(์Aeon Narita Mall)เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีนิยมในหมู่นักท่องเทียว
ชาวตา่งชาตเินอืงจากตงัอยูใ่กลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะภายในตกแตง่ในรปูแบบททีันสมัยสไตล์
ญปีุ่ นมรีา้นคา้ทหีลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชนัอาหารสดใหมแ่ละอปุกรณ์ภายใน
บา้น นอกจากนียังมรีา้นเสอืผา้แฟชนัมากมายเชน่MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom 
games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่เป็นตน้ซงึบางรา้นไม่ตอ้งเสยีภาษีสนิคา้สําหรับ
นักทอ่งเทยีวชาวตา่งชาตสิว่นรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจําหน่ายอาหารหลายประเภทรา้นกาแฟ
และศนูยอ์าหารถัดไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตรH์umax Cinema เปิดใหบ้รกิาร 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

20.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทยีวบนิทXีJ607  

 **บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 

วนัทหีา้ สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 
 



สําหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ  หกัคา่ตวัออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น 
สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทียวตาม
สถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีีนําหนักเกนิกว่าทีสายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 

เดนิทางขนึตํา 34 ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทจีะชําระ
คา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาทภายหลังจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่
 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 
 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทงัหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีด ้

ระบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุอืพนกังานขายมาทางแฟกซ ์
 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื
เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 
 



เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

เนอืงจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอด

บหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท2ี ของการเดนิทาง ถงึวันท3ี ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชวัโมง ในวันนันๆ มอิาจ

เพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 



 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทใีชท้ังหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ.................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 
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