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ก ำหนดกำรเดนิทำง 26-31 ต.ค. / 28 ต.ค. – 2 พ.ย. / 2-7 พ.ย. 2565  

 

 

 

20.30 น. พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประต.ู... เคานเ์ตอร.์..... 

โดย สายการบิน AIR ASIA X เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึน้เครื่อง 

23.55 น. เหินฟ้าสู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาทอ้งถิ่นจะเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนารติะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้น าท่านเดินทางผ่าน “ถนนอิโรฮำซำกะ 48 โค้ง” ถนนที่คดไปเลีย้วมา อนันีค้นญ่ีปุ่ นเรียกกนัว่า Iroha-

zaka เป็นถนนท่ีไดร้บัความนิยมอย่างมาก มีดว้ยกนัถึง 48 โคง้ เสน้ทางของถนนจะพาคณุลดัเลาะเลียบเขา

แห่งนี ้โอกาสดีที่ไดข้ึน้ไปอยู่บนท่ีสงูแลว้มองวิวแบบพาโนรามาระหว่าง2ขา้งทางย่อมท าใหจ้ิตใจเบิกบานไม่

วันที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 
1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ – สนามบินนารติะ ✈ XJ600    

2 ถนนอิโรฮาซากะ 48 โคง้ - นั่งกระเชา้ลอยฟ้าอะเคจิไดระ - วดัชเูซนจิ(Chuzenji Temple) -  

น า้ตกรวิซู - สถานีอตุสโึนะมิยะ 

   ROUTE INN UTSUNOMIYA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 ✓  

3 เมืองคาวาโกเอะ - ถนนเมืองเกา่ + ย่านคาชยิ่า โยโกโช - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอา้ทเ์ล็ต -  

โอชิโนะ ฮคัไค - ออนเซ็น+ขาปยูกัษ์ไม่อัน้ 

  TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเทา่ 

✓  ✓ 

4 ภเูขาไฟฟจูิ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ยา่นชินจกู ุ

 LISTEL SHINJUKU HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
✓ ✓  

5 วดัอาซากสุะ +ววิโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซคึิจิ – โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าเขา้ชม) -  

ไดเวอรซ์ติี ้- อิออนพลาซา่ 

 NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา่  

✓   

 

6 สนามบินนารติะ - กรุงเทพ ✈ XJ601 ✓   

วันแรก      ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – สนำมบินนำริตะ 
 

วันทีส่อง ถนนอิโรฮำซำกะ 48 โคง้ - น่ังกระเช้ำลอยฟ้ำอะเคจิไดระ - วัดชูเซนจิ (Chuzenji 
Temple) - น ้ำตกริวซู - สถำนีอุตสโึนะมิยะ 
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นอ้ย และน าท่านเปลี่ยนอิรยิาบถ “น่ังกระเช้ำลอยฟ้ำอะเคจิไดระ(Akechidaira Ropeway)” ชมวิวทิวทศัน์

สวยๆ ดว้ยใบไมเ้ปลี่ยนสีแดงสม้เหลือง ทั่วทัง้ภเูขาไดด้ว้ย เมื่อขึน้ถึงบรเิวณจุดชมวิวท่านจะเห็นทะเลสาบชเูซน

จิกบัน า้ตกเคงอน และหบุเขาเบือ้งล่าง เรียกไดว้่าเป็นวิวที่สวยท าใหส้บายตา ไม่เพียงแค่ฤดใูบไมเ้ปลี่ยนสี

เท่านัน้ อีกทัง้ยงันิยมท่องเที่ยวกนัช่วงฤดหูนาวอีกดว้ย บรเิวณที่เป็นจุดแวะพกัดา้นบนยงัเปิดบรกิารรา้นขาย

ของที่ระลกึ โรงอาหาร และสถานีเคเบิล้คารอ์าเคจิไดระ(ความสวยงามของสสีนัใบไม.้..ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  

  
 

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
จากนัน้น าท่านสู ่“วัดชูเซนจิ(Chuzenji Temple)” ตัง้อยู่บนยอดเนินเขาบนฝ่ังทิศตะวนัออกของทะเลสาบชู

เซนจิ ถกูก่อตัง้ขึน้ในปีค.ศ. 807 การออกสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในภายนอกสวยสง่างาม บรเิวณภายในวดั

ยงัเป็นจดุชมใบไมเ้ปลี่ยนสี และที่ส  าคญันอกจากนีน้กัท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกบัทัศนียภาพที่สวยงาม

ของทะเลสาบไดจ้ากระเบียงอาคารวดัอีกดว้ย จากนัน้น าท่านชม “น ้ำตกริวซู (Ryuzu Waterfall)” ตัง้บน

แม่น า้ยคูาวะ น า้จะไหลลงสูท่ะเลสาบชเูซนจิ(Lake Chuzenji)เรียกไดว้่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถือเป็นแหลง่ก าเนิด

ของทะเลสาบชเูซนจิเลยก็ว่าไดค่้ะ น า้ตกแห่งนีข้นาบขา้งดว้ยตน้ไมท้ี่หนาแน่ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดง

ในช่วงฤดใูบไมร้ว่งประมาณตน้เดือนตลุาคม ท าใหม้ีทิวทศันท์ี่สวยงามยิ่งขึน้ หากเดินขึน้ไปยงัตน้น า้ระยะทาง 

300 เมตร เพื่อชมวิวมมุอ่ืนๆของแม่น า้แห่งนีไ้ดอี้กดว้ย จากนัน้น าท่านสู ่“สถำนีอุตสึโนะมิยะ” เป็นสถานีที่

ใหญ่ที่สดุในจงัหวดัโทจิกิ ตวัอาคารสถานีคือหา้งพาซิโอ (PASEO) มีรา้นคา้มากมาย สว่นรอบๆ สถานีก็มีรา้น

เก๊ียวซ่า สามารถเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงและทานอาหารได ้ที่ทางออกฝ่ังทิศตะวนัตกมี รูปป้ันเก๊ียวซ่า 

สญัลกัษณแ์ห่งเมืองอตุสึโนะมิยะตัง้อยู่ 
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 รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที่ ROUTE INN UTSUNOMIYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดำว+ 

  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านสู ่“เมืองคำวำโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตรท์ี่ยงัคงไวซ้ึ่งวฒันธรรมและกลิ่นอายในสมยัเอ

โดะบน “ถนนเมืองเก่ำคุรำซุคุร”ิ บรรยากาศของเมืองนีท้่านจะไดพ้บเห็น บา้นโกดงัของพ่อคา้ในสมยัก่อนตัง้

เรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คณุจะรูส้ึกว่าไดเ้ดินทางยอ้นกลบัไปในสมยั

เอโดะโบราณ สมัผสัความเป็นญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิมแท้ๆ  เดินทางต่อกนัที่ “ย่ำนคำชิย่ำ โยโกโช” (Penny Candy 

Alley) เป็นตรอกที่มีชื่อเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซึ่งเป็นถนนปดูว้ยหินและฝังดว้ยแกว้หลากสี และดว้ยรา้นขาย

ลกูกวาดแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดิมถึง 22 รา้น รา้นขายลกูกวาดในตรอกนีจ้ะสง่ต่อรสชาติที่คุน้เคยและชวนใหน้ึกถึง

ความหลงัของวนัที่ผ่านไป เมื่อใครก็ตามไดล้องย่างกา้วเขา้ไปในรา้นเหลา่นี ้จะรูส้ึกว่าตวัเองกลบัไปเป็นเด็กอีก

ครัง้ สถานที่แห่งนีเ้ป็นที่ที่ท าใหผู้ค้นทุกรุน่ต่ืนเตน้ ทัง้เด็กๆ ที่ไม่คุน้เคยกบัลกูกวาดแบบดัง้เดิมและผูใ้หญ่ที่

อยากร  าลกึถึงความหลงั  

  
 รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

วันทีส่ำม เมืองคำวำโกเอะ - ถนนเมืองเก่ำ + ย่ำนคำชิย่ำ โยโกโช -  
                  โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้ำทเ์ล็ต - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขำปูยักษไ์ม่อั้น 
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จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงอย่างจใุจกบัสินคา้แบรนดเ์นมที่ “โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้ำทเ์ล็ต” แหลง่รวมสินคา้

น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่ นโกอินเตอรม์ากมาย ทัง้กระเป๋า เครื่องประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชั่น 

สินคา้ส าหรบัคณุหนู และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย 

และน าท่านเดินทางสู ่“โอชิโนะฮัคไค” บ่อน า้ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภเูขาไฟฟจูิ ที่ใชเ้วลาอนั

ยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พืน้ดินและซมึไปยงับ่อน า้แต่ละบอ่ ดงันัน้น า้ที่อยู่ในบ่อจะเป็นน า้ที่ใสสะอาดและ

สดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนีย้งัไดถ้กูเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหลง่น า้จากธรรมชาติที่ดีที่สดุของ

ญ่ีปุ่ นอีกดว้ย 

  
 พกัที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดำว+ 

 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปยูกัษ ์อนัขึน้ชื่อ

ของญ่ีปุ่ น แบบไม่อัน้ 

พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร ่หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนน

เซน็ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบน า้แร ่จะท าให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, 

สขุภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกดว้ย 

 

 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านขึน้สู่  “ภูเขำไฟฟูจิ” ที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นดว้ยความสงู 3,776 เมตรจาก

ระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกนัแบบใกลช้ิดยงับรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(หรือชัน้สงูสดุที่ทาง

อทุยานฯอนญุาตใหข้ึน้ไดใ้นวนันัน้ๆ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟโดยรอบ จากนัน้น าทกุท่าน

เดินทางสู ่“ฮำโกเน่” เพื่อ “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่องประมาณ 10 นาที) ยงับรเิวณ “ทะเลสำบอำชิ” เพื่อให้

วันทีส่ี่       ภเูขำไฟฟูจิ – ล่องเรือทะเลสำบอำช ิ- ย่ำนชินจูกุ  
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ท่านไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของ

ภเูขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แลว้ 

  
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
จากนัน้น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู ่“มหำนครโตเกียว” เพื่อเดินทางสู ่“ย่ำนชินจูกุ” ย่านแห่งความเจรญิอนัดบั

หนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และรา้นขายของเป็นพนัๆ รา้น ซึ่งจะมีผูค้นนบัหมื่นเดิน

กนัขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้ง

ถ่ายรูป, นาฬิกา, เสือ้ผา้, รองเทา้แฟชั่น และเครื่องส าอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม

และซือ้” สินคา้ตามอธัยาศยั 

  
 รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที่ HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดำว 

 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าทกุท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วัดอำซำกุสะ” วดัที่ไดช้ื่อว่าเป็นวดัที่มีความศกัดิส์ิทธิ์ 

และไดร้บัความเคารพนบัถือมากที่สดุแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าที่

วันทีห้่ำ      วดัอำซำกสุะ+วิวโตเกียวสกำยทร ี- ตลำดปลำซึกิจิ - โตเกยีวดีสนียแ์ลนด(์ไม่รวมค่ำ
เข้ำ) - ห้ำงไดเวอรซิ์ตี ้– อิออนพลำซ่ำ  
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ศกัดิส์ิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิรมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบ

กบัภายในวดัยงัเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอ้ยอยู่ ณ 

ประตทูางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สดุของวดั ที่มีชื่อว่า “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวิหารท่ี

ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลึกพืน้เมือง

ต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที่ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือ้เป็นของ

ฝากของที่ระลึก 

จากนัน้น าท่านสู ่“ตลำดปลำซึกิจิ (Tsukiji market)” ทสคิึจิ เป็นที่ตัง้เดิมของตลาดปลาที่ใหญ่ที่สดุในโลก ซึ่ง

ในยคุรุง่เรืองของตลาด ที่นี่เคยรองรบัอาหารทะเลสดมากกว่า 2,000 ต่อวนั แมว้่าตลาดคา้สง่และการประมลู

ปลาทนู่าที่ตลาดดา้นในจะถูกยา้ยไปยงัตลาดโทโยสเุมื่อเดือนตลุาคมค.ศ. 2018 ตลาดทสคิึจิรอบนอก กลุม่

ผูค้า้และจ าหน่ายอาหารและเครื่องครวัอนัคึกคกั รวมถึงรา้นอาหารชัน้เลิศของโตเกียวก็ยงัเปิดใหบ้ริการอยู่ 

แมว้่าตลาดปลาจะยา้ยไปที่โทโยสแุลว้ แต่รา้นซูชิ อาหารทะเล และรา้นอาหารอ่ืน ๆ อย่างเช่น รา้นราเม็ง รา้น

สตเูนือ้ และรา้นขา้วหนา้ไก่ ก็ยงัคงตัง้อยู่ในพืน้ที่ตลาดทสคิึจิรอบนอก เชฟหลายคนของรา้นเหลา่นีไ้ดฝึ้กฝน

และสั่งสมประสบการณม์านบัสิบ ๆ ปี เมื่อเดินไปตามถนนต่าง ๆ คณุก็จะไดพ้บพ่อคา้แม่คา้ที่ขายไข่มว้น 

อาหารทะเลย่าง และขา้วป้ันขนาดยกัษ ์รวมถึงของทานเลน่อ่ืน ๆ 

  
 รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

***ส ำหรับท่ำนทีซ่ือ้ออปชั่นทัวร ์โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์(จองล่วงหน้ำเท่ำน้ัน)*** 

  สวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด”์ สวนสนกุซึ่งเต็มไปดว้ยเสน่หต์  านานและจินตนาการของการผจญภยั ท่านจะ

ไดส้มัผสักบัเครื่องเลน่ในหลายรูปแบบ กบัหลากหลายโซนผจญภยั อาทิ ADVENTURE LAND, WESTERN 

LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นตน้ พบเครื่องเลน่มนัส์ๆ  ตามโซนต่างๆ 

เช่น ทา้ทายความมนัสเ์หมือนอยู่ในอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวญักบัเหล่าผีชื่อดงักบั HAUNTED 

MANSION บา้นผีสิง, ต่ืนเตน้เรา้ใจ และสมัผสัความชมุฉ ่าของสายน า้ขนาดยกัษไ์ปกบั SPLASH 

MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภยัในป่าใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกบัรถไฟเหาะ BIG THUNDER 
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MOUNTAIN, สนกุสนานกบั PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบา้นหมีพหู,์ เขา้ไปอยู่ในโลกแห่ง

จินตนาการกบัการต์นูที่ท่านชื่นชอบ มิกกีเ้มา้ส,์ สโนวไ์วท ์ชอ้ปป้ิงซือ้ของที่ระลกึภายในสวนสนกุอย่างจใุจ รวม

ถึงธีมเครื่องเลน่ใหม่ลา่สดุคือโฉมงามกบัอสรูกาย หรือ Beauty and The Beast และอื่นๆอีกมากมายที่รอท่าน

พิสจูนค์วามมนัสก์นัอย่างเต็มที่ (มีรถบัสและไกด ์ไปส่งทีป่ระตูทำงเข้ำ แต่ไม่มีไกดน์ ำเทีย่วด้ำนใน) 

 
           ***ส ำหรับท่ำนทีไ่ม่ได้ซือ้ออปชั่นทัวร ์ด ำเนินทัวรต์ำมปกติ*** 

เดินทางสูห่า้ง “DiverCity Tokyo Plaza” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ถูกสรา้งขึน้มาเพื่อดงึดดูนกัท่องเที่ยวทัง้ชาว

ญ่ีปุ่ น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ที่มีรา้นคา้ต่างๆ 

มารวมตวักนัอยู่ถึง 154 รา้น รวมทัง้ยงัมีฟู๊ ดคอรท์ และ รา้นอาหารชื่อดงัอีกดว้ย รวมถึง ยงัมีรา้นแบรนดเ์นมชื่อ

ดงั ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจ กบัรา้นแบรนดเ์นมชื่อดงัต่างๆมากมาย 

…..ท่านจะไดช้ม “หุ่นยนต ์GUNDAM โดยเป็นรุน่ RX-0 Unicorn Gundam” ตวัโตเท่าขนาดจรงิ ยืนรอตอ้นรบั

ท่านที่ดา้นหนา้ของหา้ง ที่เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องสถานที่แห่งนี ้อีกทัง้ยงัมี “GUNDAM Front Tokyo” 

Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก (ไม่รวมค่าเขา้ชม) 

จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู ่“อิออนพลำซ่ำ” ศนูยร์วมแห่งสนิคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม ้และ

อาหารนานาชนิดใน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
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 รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที่ INTERNATIONAL GARDEN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดำว 

 รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบ Box Set 

เดินทางสู ่“สนำมบินนำริตะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

09.15 น.   เหินฟ้าสูเ่มอืงไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ601 

14.35 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  

 

หมำยเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทัง้โรงแรมต่างๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมกีารปรบัย่าน และสถานที่ตัง้ ไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีย้งัคงไวซ้ึ่งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรทัวรญ์ี่ปุ่น :  
26-31 ต.ค. / 28 ต.ค. – 2 พ.ย./ 2-7 พ.ย. 2565 

ส าหรบัคณะ 20 ท่านขึน้ไป   (✅การนัตีออกเดินทาง 15ท่าน) 

ผูใ้หญ่ 39,900 บาท 

วันทีห่ก สนำมบินนำริติ - กรุงเทพ   
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เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  38,900 บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 36,900 บาท 

เด็กทารก  12,000 บาท 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 

ไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน ลด (ทัง้เด็กและผูใ้หญ่) -12,000 บาท 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน (แยกซือ้-ขำย)  
1.ค่ำบริกำรทัวรญ์ี่ปุ่น (ไม่รวมถึงตั๋วเครื่องบิน)  

2.ค่ำตั๋วเคร่ืองบิน AIR ASIA X  

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

o ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์
o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัที่ 2/9/2565) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบไุวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุต ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตท่านละ 1,000,000 บาท ดแูลค่ารกัษาพยาบาลอบุติัเหต ุ500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o ประกนัสขุภาพคุม้ครองค่ารกัษา COVID-19 ตามเงื่อนไขเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ค่ารกัษาพยาบาลผูป่้ายใน 2,000,000 บาท 
o กำรบริกำรของมัคคุเทศกจ์ำกเมืองไทยตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน 
o น า้ด่ืมที่ญ่ีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 5 วนั) 
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อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

o ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3% 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสัน้ 2,000 บาท (พรอ้มเอกสารเตรียมยื่นขอวีซ่า 30วนัก่อนเดินทาง) 

***กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่านจะไม่สามารถเรียกรบัค่าบรกิารยื่นวีซ่าขอ JVAC 705 บาท 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เลม่หนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่บรษิัทจดัให ้ในรายการทวัร ์
o ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลบัไม่พรอ้มคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 4,000 เยน (ประมาณ 1,000 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพงึพอใจ 
 

เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ั่ง / ช ำระเงนิ 

o กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช ำระมัดจ ำ (ทัวร ์15,000 บำท + คำ่วีซ่ำ 2,000 บำท) 
o สว่นที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกกำรจอง 

ตำมหลักเกณฑเ์กี่ยวกับกำรก ำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินค่ำบริกำรคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว 2563 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนัขึน้ไป ก่อนวนัน าเที่ยวคืนเงินทัง้หมด  
(โดยหกัจากค่าใชจ้่ายจรงิ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ า ของบตัรโดยสารเครื่องบิน ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ ) 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนวนัน าเที่ยว คืนเงิน 40 % ของค่าทวัร ์

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนขอสงวนสิทธค์ืนเงนิในทุกกรณี 
(ส ำคัญมำก!!! หำกว่ำสำยกำรบินใดๆ ก ำหนดให้บริษัทจะต้องช ำระค่ำตั๋วเคร่ืองบิน 100% ก่อนกำรเดินทำงไม่น้อย
กว่ำ15วัน ในส่วนของกำรช ำระค่ำตั๋วเคร่ืองบินดังกล่ำวจะไม่สำมำรถคนืเงินให้กับผู้เดินทำงได้) 
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เงือ่นไขและข้อก ำหนดอื่นๆ 

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัรม์ีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร้ว่มเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบ)ุ 

o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศหรือออกตั๋วโดยสำรระหว่ำงประเทศเอง ตอ้งรบกวนแจง้
ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ส  ารองที่นั่ง หากไม่มีการแจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากตั๋วเครื่องบิน
ดงักลา่วได ้

o กรุณา อยา่ขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้ง ลงในหนงัสือเดนิทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให ้เช็คอิน 
หรือต ารวจตรวจคนเขา้เมืองประเทศนัน้ๆ ปฎิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบทุกกรณี 

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกรอ้งขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบรษิัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้บับรษิัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมีเหตอุนัใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบไุว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o หากท่านถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึ่ง
อยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

o หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษัทฯ จะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือลา่ชา้ของสายการบนิ
, อบุติัเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคมุ
ของบรษิัทฯ  

o บรษิัทฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบรษิัทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายดงักลา่ว  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต่์างๆ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
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กำรเตรียมตัวก่อนเดินทำงเทีย่วญี่ปุ่นตำมเงือ่นไขประกำศ สิงหำคม 2565 

✅ขอ้ห้ำมส ำคัญควรท ำควำมเข้ำใจกอ่นซือ้ทวัร ์ผูเ้ดินทางตอ้งไม่เดินทางไปยงัประเทศกลุม่สีแดง และสีเหลอืงกอ่นเดนิทำงเขำ้ญ่ีปุ่ น 

14วนั มเิช่นนัน้คณะทวัรจ์ะไม่สามารถรอขัน้ตอนการกกัตวัท่านตามเงื่อนไขประกาศเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นได ้และท่านตอ้งดแูลตวัเองระหว่างกกัตวั 

(ดงันัน้คณะทวัรท์า่นอื่นๆ ไกดจ์ะด าเนินการท่องเที่ยวตามโปรแกรมปกติ) การจ าแนกของประเทศ/ภมูิภาค (แดง/เหลือง/น า้เงิน) 

✅ลงทะเบียน ERFS  บรษิัทด าเนินการลงทะเบียนขอ้มลูในระบบพรอ้มออกเอกสารรบัรองใหเ้รียบรอ้ย 

✅เงือ่นไขเข้ำญ่ีปุ่ นแบบไม่ต้องตรวจ RT-PCR  เพียงแสดง E-vaccine passport การฉีดวคัซีนครบ 3 โดส (3 เข็ม) และยี่หอ้วคัซีนท่ีญ่ีปุ่ น

ยอมรบันัน้ ไดแ้ก่ Pfizer 3 เข็ม, Moderna 3 เข็ม, Novavax 3 เขม็, AZ 2 เข็มแรก (เขม็ที่ 3 ตอ้งเป็น Pfizer, Moderna, Novavax), Covaxin 2 

เข็มแรก (เข็มที่ 3 ตอ้งเป็น Pfizer, Moderna, Novavax)  Johnson & Johnson 1 เขม็ [แต่หากไมต่รงดงักล่าว ตอ้งแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็น

ลบ (ไม่ติดเชือ้)โดยจะตอ้งตรวจในเวลาไมเ่กิน 72 ชั่วโมงหลงัเดินทางออกจากประเทศตน้ทางมาถงึญ่ีปุ่ น] 

✅ตดิตัง้แอปพลเิคชั่น MYSOS  เพื่อลงทะเบยีนก่อนถงึสนามบินปลายทางอยา่งนอ้ย 6 ชั่วโมง (คือทกุท่านตอ้งลงทะเบียนกอ่นเช็คอิน

นั่นเอง)>>แสดง(หน้ำจอสีฟ้ำ)ที่สนามบินญ่ีปุ่ น+ใบรบัรองการฉีดวคัซีน E-vaccine passport หรือ ใบรบัรองการตรวจ RT-PCR เป็นลบ 

✅ลงทะเบียนลว่งหน้ำทีเ่ว็บไซต ์VISIT JAPAN เป็นระบบที่อนญุาตใหค้ณุลงทะเบียนล่วงหนา้เพื่อกรอกประวตักิารเดินทางเขา้ญ่ีปุ่ น 

แบบฟอรม์ศลุกากร ฯลฯ ส่วนใบรบัรองผลตรวจโควดิเป็นลบใหก้ดเลือกวา่จะยื่นเป็น “ช่องทางฟาสต ์แทรก็ หรือจะยื่นเป็นกระดาษ” จากนัน้ไปสู่

ขัน้ตอนถดัไปไดโ้ดยไม่ตอ้งอพัโหลดไฟล>์>https://www.visitjapan.digital.go.jp/web/login 

✅ซือ้ประกนัสุขภำพ ทางบรษิัทไดท้ าการจดัซือ้รวมคุม้ครองคา่รกัษาพยาบาลดงันี ้

 

✅ย่ืนท ำเร่ืองขอวีซ่ำ ผูเ้ดินทางจดัเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอวีซา่ตามรายละเอียดทกุขอ้ดงันี ้

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#title28
https://www.visitjapan.digital.go.jp/web/login
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เอกสำรกำรขอวีซ่ำประเภทกำรพ ำนักระยะสั้น เพือ่กำรทอ่งเทีย่ว 

1. หนังสือเดินทำงฉบับจริง (ในวนัยื่นขอวีซา่มีหนา้วา่งที่ไม่มตีราประทบัมากกว่า 2 หนา้ขึน้ไป หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
น ามาแสดงดว้ย) 

2. รูปถ่ำย (ขนำด 2 x 1.4 นิว้)  1ใบ  
(ขาวด าหรือสีพืน้หลงัเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแตง่ภาพถา่ย จะตอ้งเป็นรูปถา่ยที่ชดัเจน และถ่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน พรอ้มตดิรูป
ถ่ายลงในใบค ารอ้ง) 

3. ทะเบียนบ้ำน ฉบบัจรงิและส าเนา 1 ชดุ 
4. เอกสำรยืนยนักำรท ำงำนหรืออำชีพทีช่ดัเจน 

a. ในกรณีที่ผูย้ื่นเป็นพนกังาน หรือขา้ราชการ ใหแ้สดงหนงัสือรบัรองการท างานจากหน่วยงานท่ีสงักดั (ใหร้ะบตุ  าแหน่ง วนัเริ่มท า
งาน อตัราเงินเดือน และระยะเวลาวนัลาพกัรอ้น) 

b. ในกรณีที่ประกอบธุรกจิสว่นตวั ใหแ้สดงหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนบรษิัท หรือทะเบียนการคา้จากกระทรวงพาณิชย ์
c. ในกรณีนกัเรียนนกัศกึษาที่มีอายตุัง้แต่ 16 ปีขึน้ไป ให ้ แสดงหนงัสื  อรบัรองสถานภาพการเป็นนกัเรียนนกัศกึษา และหนงัสือ

รบัรองการท างาน หรือหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนบรษิัท หรือทะเบยีนการคา้ของผูอ้ปุการะ 
d. ในกรณีผูอ้ยู่ภายใตอ้ปุการะเลีย้งด ูเช่น แม่บา้นท่ีไม่ไดท้  างาน ใหแ้สดงหนงัสือรบัรองการท างาน หรอืหนงัสือรบัรองจดทะเบียน

บรษิัท หรือทะเบียนการคา้ของผูอ้ปุการะ 
e. (เอกสารทกุอยา่งจะตอ้งออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผูย้ื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนงัสือรบัรองการ

ท างาน หรือหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนบรษิัท หรือทะเบยีนการคา้ได ้กรุณาท าหนงัสืออธิบายอาชีพและรายได ้โดย
ละเอียด) ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

5. (ถ้ำมี)ใบเปลี่ยนชือ่ตวั-สกุล ใบส ำคัญกำรสมรส ใบส ำคัญกำรหย่ำ ฉบบัจรงิและส าเนา 1 ชดุ 
ผูท้ี่เดินทางเป็นครัง้แรก หากเคยเปล่ียนชื่อตวั-สกลุ หรือผูท้ี่ไดเ้ปล่ียนชื่อตวั-สกลุหลงัจากเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่ นครัง้ที่แลว้ ใหเ้ตรยีม
เอกสารแสดงการเปล่ียนชื่อตวั-สกลุ  

6. สมุดบัญชีเงนิฝำกธนำคำร(ของผู้ย่ืนค ำร้อง หรือผู้อุปกำระ) ฉบบัจรงิและส าเนา(ทกุหนา้) 1 ชดุ 
(ใชส้ าหรบัยื่นในกรณีที่ผูย้ื่นเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัเอง ยกเวน้ส าหรบัผูย้ื่นที่เป็นขา้ราชการ หรือพนกังานบรษิัท
ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์หรือพนกังานรฐัวิสาหกจิ หรือมหาวิทยาลยั เป็นตน้ ซึง่มีอตัราเงนิเดือนตัง้แต่ 2 หมื่นบาทขึน้ไป และ
สามารถตรวจสอบไดจ้ากหนงัสือรบัรองการท างาน ไมต่อ้งยื่นสมดุบญัชีธนาคาร ทัง้นีร้วมถงึการยื่นส าหรบัครอบครวัในความอปุการะ
ของบคุคลดงักล่าวดว้ย) 

7. หนงัสือมอบอ านาจ  (หนงัสือมอบอ านาจภาษาไทย) หรือ (หนงัสือมอบอ านาจภาษาองักฤษ) 
8. แบบสอบถำมเพือ่กำรย่ืนขอวซ่ีำ (กรอกตามวตัถปุระสงตแ์ละลงลายเซ็นตามหนงัสือเดินทาง) ภาษาองักฤษ  /  ภาษาไทย   1 ชดุ 
9. ใบค ำร้องขอวซ่ีำ (ทา่นสามารถพิมพพ์รอ้มเซ็นตามหนงัสือเดินทาง.....หนา้สดุทา้ยตรง Signature of applicant__________)  1 ชดุ 
10. ก ำหนดกำรเดนิทำง  เอกสารเหล่านีบ้รษิัทเป็นผูจ้ดัเตรียมประกอบเอง 
11. หนังสือรับรองกำรส ำเร็จกำรลงทะเบียน (ERFS) เอกสารเหล่านีบ้รษิัทเป็นผูจ้ดัเตรยีมประกอบเอง 

 

อา้งองิขอ้มลูเพิม่เตมิ : https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visa1.html 

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visa_authorizationletter.pdf
https://www.th.emb-japan.go.jp/en/consular/visa_authorizationletter.pdf
https://www.th.emb-japan.go.jp/en/consular/visa_qe.pdf
https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visa_qt.pdf
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100308752.pdf
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visa1.html

