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Tokyo Fuji Shopping สบายกระเป๋า!!!!! 

6 วนั 4 คืน  
สายการบินไทย แอรเ์อเชียเอก็ซ ์(XJ) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ : *ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปไกด์+คนขับท่านละ 4,000 เยน /ทริป* 
* (เกบ็ทิปก่อนการเดนิทางณ.สนามบินดอนเมือง) 

 

ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบาย..สบาย 
1. ช้อปป้ิงจใุจ ในทุกท่ีย่านช้อปป้ิงดัง โกะเท็มบะเอ้าท์เลท ,ชินจกู ุ

2. ล้ิมรสเมนูพเิศษ.... “ขาปูยักษ์” อันเลื่องช่ือแห่งดินแดนอาทิตย์อทัุย 
3. พกัผ่อนเต็มอ่ิม กบั ออนเซ็นหรือ น ้าแร่ร้อนธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่ น 

4. พกัในเมือง“โตเกยีว  / ชิบะ” อย่างเต็มอิ่มถึง 2 คนื 
5. สัมผัสการเดินทางในโตเกยีว ใช้วิถชีีวิตคนเมือง แบบคนญี่ปุ่ น  

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง :  

วันที่ 22-27/30เมษายน-5พฤษภาคม 60       ราคา31,999          เหลือราคา29,999.- 

วันที่ 23-28/24-29/เมษายน 60          ราคา31,999          เหลือราคา27,999.- 
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วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง คํา่ โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ ดอนเมือง – นาริตะ- เข้าโรงแรมที่พัก X ✈ X 
NARITA TOYOKO INN 

HOTELหรือเทียบเท่า 

2 นาริตะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี(ริมแม่นํ้าสุเมดะ)-วัดอาซะกุ
ซะ-ช้อปป้ิงโกะเทมบะเอาท์เลท -อาบนํ้าแร่ 

O O O 
SUN PLAZA ONSEN 
HOTELหรือเทียบเท่า 

3 ฟูจิช้ัน 5(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)– ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว – 
หมู่บ้านนํ้าศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะฮักไก -ช้อปป้ิงชินจุก ุ

O O X 
KICHIJOCHI HOTELหรือ
เทียบเท่า 

4 อิสระเต็มวัน  O X X 
KICHIJOCHI HOTELหรือ
เทียบเท่า 

5 อิสระเต็มวัน – สานมบินนาริตะ O X ✈  

6 กรุงเทพฯ X   

 

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพ – นาริตะ 

08.00 น. คณะมาพร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai 

 Air Asia X) เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินโดยมีเจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวก 

10.45 น. 

 

ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่  

XJ 606 *ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นัง่บนเคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึง

ระบบการจองที่นัง่เป็นแบบสุ่มที่นัง่วา่ง หากท่านมีความประสงคท์ี่จะระบุที่นัง่บนเคร่ือง หรือเปล่ียนที่นัง่ 

จะมีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม สามารถดูอตัราค่าบริการไดจ้ากทา้ยรายการน้ี* 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร...

เรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ เขา้สู่โรงแรมที่พกั 

ที่พัก NARITA GATEWAY  HOTEL หรือเทยีบเท่า[ระดับ 3 ดาว] 

วันที่สองของการเดินทาง     นาริตะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี(ริมแม่นํ้าสุเมดะ)-วัดอาซะกซุะ-ช้อปป้ิงโกะเทมบะเอาท์

เลท -อาบนํ้าแร่ 

เช้า นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว ใหท้่านไดร่้วมเก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของ
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กรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ้ าสุมิดะ หอโทรทัศน์โตเกยีวสกายทรี (Tokyo Skytree) เป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น มี

ความสูงถึง 634 เมตร ยงัเป็นส่ิงก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกรองเป็นอนัดบัสอง ซ่ึงรองจากบูร์จคาลิฟาใน

ประเทศดูไบ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกซุะ วดัที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว นาํท่านนมสัการขอพร

จากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอิมทองคาํ นอกจากนั้นท่านยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษท์ี่มีความสูงถึง 

4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ 

  

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท ที่รวบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขา

ริม Tomei Expressway ที่เช่ือมระหวา่ง ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกน่กบัมหานครโตเกียว ใหท้่าน

ไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ทีไ่ดร้วบรวมกวา่ 165 แบรนดด์งัไม่วา่จะเป็น  Coach , Bally , 

Diesel , Gucci , Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย 

หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, 

Fragrance Outlet  และ Richard Ginori เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า 

เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท ้และราคาถูกกวา่ในหา้งสรรพสินคา้ที่รวมไวใ้นพื้นที่กวา่ 400,000 

ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญี่ปุ่ นโดยเฉพาะ จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม  **พิเศษ เมนูขาปูยกัษ์ ** 

หลงัอาหารใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นํ้ าแร่ธรรมชาติเพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้และจะทาํให้

ผวิพรรณสวยงาม และยงัช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดว้ย 

ที่พัก SUN PLAZA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า  [ระดับ 3 ดาว] 

วันที่สามของการเดินทาง     ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)- -ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านนํ้าศักดิ์สิทธ์ิโอ  

                                             ชิโนะฮักไก -โตเกียว-ช้อปป้ิงชินจุก ุ
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดบันํ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกั

ไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามที่ธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถือวา่เป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของ

ประเทศญี่ปุ่ น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยอืนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขึน้สู่

ช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขึน้ ในกรณทีี่อากาศไม่เอื้ออํานวย หรือ 

ทางขึน้ปิด) ที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสมัผสั

กบัความหนาวเยน็ ใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพความประทบัใจเก็บไว ้และเลือกซ้ือสินคา้ของที่ระลึกซ่ึงเป็น

สญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย 

 
 จากนั้นนาํท่านชม ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว ตั้งอยูบ่ริเวณใกล้ๆ  กบัเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีหอ้งจดัแสดง

ขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทกุมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผน่ดินไหว หอ้งแสดงเหตุการณ์หลงั
แผน่ดินไหว หอ้งจาํลองแผน่ดินไหว หอ้งอุทกภยั หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากน้ียงัมีโซนถ่ายภาพกบั
ภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และ โซนช็อปป้ิงสินคา้งานฝีมือญี่ปุ่ นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองสาํอาง และ ของฝากอีกมากมาย  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนํ้าศักดิ์สิทธ์ิโอ
ชิโนะฮักไก Oshino Hakkai เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อนํ้ า 8 บ่อในโอชิ
โนะ ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake 
Yamanakako) ซ่ึงเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แหง้ขอดไปเม่ือ 200-300 ปีที่ผา่นมา บ่อนํ้ าทั้ง 8 น้ี
เป็นนํ้ าจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผา่นหินลาวาที่มีรูพรุนอายุ
กวา่ 80 ปี ทาํใหน้ํ้ าใสสะอาดเป็นพเิศษ ถดัไปอีกบ่อหน่ึง นกัท่องเที่ยวสามารถด่ืมนํ้ าเยน็จากแหล่งนํ้ าได้
โดยตรง บ่อน้ีค่อนขา้งลึกและมีชีวติทั้วพชื และปลานํ้ าจืดขนาดใหญ่อาศยัอยู ่นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร 
ร้านจาํหน่ายของที่ระลึก และซุม้รอบๆบอ่ ที่ขายทั้งผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑ์
ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ บางร้านยงัขายมนัเทศหวานยา่ง และแครกเกอร์ขา้คัว่(osenbei) บนเตาเล็กๆกลางแจง้ส่งกล่ิน 
หอมชวนใหล้ิ้มรสอีกดว้ย อีกดา้นหน่ึงเป็นพพิธิภณัฑฮ์นัโนกิบายาชิชิเรียวกงั(Hannoki Bayashi 
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Shiryokan) เป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ขนาดเล็ก ที่จดัแสดงเคร่ืองมือการเกษตร ของใชใ้นครัวเรือน เกราะ
ซามูไร และอาวธุในบา้นมงัหลงัคาแบบดั้งเดิม ที่สามารถชมไดท้ั้งภายนอกและภายใน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุก ุใหท้่านอิสระและเพลิด เพลิน

กบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือ

สินค้าที่จะเอาใจคุณผู ้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้า  แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชั่นสําหรับวยัรุ่น

เคร่ืองสาํอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

คํา่ อิสระรับประทานอาหารคํา่อิสระตามอัธยาศัย 

ที่พัก KICHIJOCHI HOTEL หรือเทียบเท่า  [ระดับ 3 ดาว] 

วันที่ส่ีของการเดินทาง     อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวร์โตเกียวดีสนีย์แลนด์   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 อิสระเต็มวันกบัการชอ้ปป้ิงหรือท่องเที่ยวในเมืองหลวงอนัหลากรสชาติที่รอคุณไปสมัผสัไดต้ามอธัยาศยั  

หรือ ซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เพิม่ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่า

รถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง]เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่ง

ตาํนานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บ

สัมผัสกับเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE 

MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสิง, ต่ืนเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นั่ง

เรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เที่ยวบา้นหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S 

ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนที่ท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TB)GT-NRT XJ06 Tokyo Fuji Shopping สบายกระเป๋า!!!!! 6 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ)     

Page 6 of 12 

 

เช่น มิกก้ีเมา้ส์, มินนิเมา้ส์, โดนัลดัก๊ ฯลฯ หรือช้อปป้ิงซ้ือของที่ระลึกภายในวนสนุกอยา่งจุใจและอีก

มากมายที่รอท่านพสูิจน์ความมนัส์กนัอยา่งเตม็ที่ ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุ

ใจ สาํหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดินทางจากมคัคุเทศก ์

เพือ่ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกียวศูนยร์วมวยัรุ่น

แหล่งชอ้บป้ิงช่ือดงั ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกบัการแต่งตวัที่เป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยัรุ่น

ญี่ปุ่ น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆที่แต่ละคนแต่งมาโชวต์ามทอ้งถนนเพลิดเพลินกบั

การชอ้บป้ิงกบัร้านคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนยร์วม

ของเล่นหลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสาํหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปป้ี 

คิตต้ี คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซ้ือหาอย่างจุใจ  

อิสระชอ้ปป้ิงต่อยา่น“ชิบูยา่” ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่

ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านคา้มากมาย มากกวา่ 100 ร้านคา้  

* เพือ่ใหท้่านไดส้นุกสนานอยา่งเตม็ที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวนัและอาหารคํ่า * 

ที่พัก KICHIJOCHI HOTEL หรือเทียบเท่า  [ระดับ 3 ดาว] 

วันที่ห้าของการเดินทาง   อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวร์โตเกียวดีสนีย์แลนด์   - สนามบินนาริตะ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระเต็มวันกบัการชอ้ปป้ิงหรือท่องเที่ยวในเมืองหลวงอนัหลากรสชาติที่รอคุณไปสมัผสัไดต้ามอธัยาศยั  

หรือ ซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เพิม่ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่า

รถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง]เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่ง

ตาํนานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บ

สัมผัสกับเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE 

MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสิง, ต่ืนเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นั่ง

เรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เที่ยวบา้นหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S 

ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนที่ท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY 

เช่น มิกก้ีเมา้ส์, มินนิเมา้ส์, โดนัลดัก๊ ฯลฯ หรือช้อปป้ิงซ้ือของที่ระลึกภายในวนสนุกอยา่งจุใจและอีก

มากมายที่รอท่านพสูิจน์ความมนัส์กนัอยา่งเตม็ที่ ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุ

ใจ สาํหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดินทางจากมคัคุเทศก ์



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TB)GT-NRT XJ06 Tokyo Fuji Shopping สบายกระเป๋า!!!!! 6 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ)     

Page 7 of 12 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

เพือ่ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกียวศูนยร์วมวยัรุ่น

แหล่งชอ้บป้ิงช่ือดงั ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกบัการแต่งตวัที่เป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยัรุ่น

ญี่ปุ่ น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆที่แต่ละคนแต่งมาโชวต์ามทอ้งถนนเพลิดเพลินกบั

การชอ้บป้ิงกบัร้านคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนยร์วม

ของเล่นหลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสาํหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปป้ี 

คิตต้ี คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซ้ือหาอย่างจุใจ  

อิสระชอ้ปป้ิงต่อยา่น“ชิบูยา่” ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่

ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านคา้มากมาย มากกวา่ 100 ร้านคา้  

* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํา่ * 

16.30 น. จนไดเ้วลาอนัควรพร้อมออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพือ่ทาํการเช็คอิน 

20.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ สู่สนามบินดอนเมืองโดยเที่ยวบิน XJ607  

วันที่หกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ 

00.55 น.         เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคญั 

Tokyo Fuji Shopping สบายกระเป๋า!!!!! 

6 วนั 4 คืน  
สายการบินไทย แอร์เอเชียเอก็ซ์(XJ) 

 
กาํหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พกั
ห้องละ 2 

ท่าน 

เด็กมีเตียง
พกักบั

ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

 

เด็กไม่มี
เตียงพกั
กบัผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 
 

พกัเด่ียว
เพิม่ 

22-27 เมษายน  60 
30เมษายน-5พฤษภาคม 60 

29,999.- 29,999.- 29,999.- 7,900.- 

23-28/24-29 เมษายน 60 27,999.- 27,999.- 27,999.- 7,900.- 
 

*** ราคาเดก็ทารก [เดก็อายไุม่เกนิ 2 ขวบ] 6,000 บาท / ท่าน *** 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 

ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน**** (เกบ็ทิปก่อนการเดนิทางณ.สนามบินดอนเมือง) 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
 

** ลูกค้าที่บินกบัสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเง่ือนไขเพิม่ตามรายละเอยีดด้านล่าง ** 
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1. สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใชร้ะบบการจองที่นัง่เป็นแบบสุ่มที่นัง่วา่ง อาจจะทาํใหค้รอบครัวที่มาดว้ยกนัไม่ไดน้ัง่ติดกนั 
หากลูกคา้เท่าไดป้ระสงคจ์ะจองที่นัง่ติดกนัจะมีรายละเอียดการค่าใชจ่้ายในการซ้ือที่นัง่เพิม่ โปรดติดต่อสายการบินดว้ยตวัท่าน
เอง 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การชําระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทาง 
4.การยกเลกิการเดินทาง 
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงินมดัจาํทั้งหมด  
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วนัเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํที่นัง่กบัสาย

การบินและค่ามดัจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา   หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่
ว่ายกเลิกด้วยกรณใีดๆ 

4.4 กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 **สาํคญั!! บริษทั ทาํธุรกิจเพือ่การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่ น ขึ้นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่เท่านั้น ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่น
การตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.5 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 - กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นที่นัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดาํเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการชาํระเงินเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทาํที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนั
เดินทาง เท่านั้น  

2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณทีี่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่านํ้ าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ

เรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีนํ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่าทิปสาํหรับ คนขบัรถ / มคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร์ ต่อท่านละ 4,000 เยน ต่อ/ทริป/ต่อท่าน* (เกบ็ทิปก่อนการเดินทางณ.

สนามบินดอนเมือง) 
      6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
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 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพือ่
เป็นการยนืยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญี่ปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษทัจะจดัเตรียม
ใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญี่ปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น  
2. ส่ิงที่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพือ่การพาํนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
 7. สาํหรับผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


