
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOKYO FUJI SHIRAKAWAGO TAKAYAMA 
เที่ยวญี่ปุ่น...โตเกียว ฟูจ ิชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 6วัน 4คนื 
เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X น ้าหนักกระเปา๋ 20 กก. + Carry on 7 กก. 

ท่ีพัก นากาโน่ 1 คืน ไอจิ 1 คืน  ฟูจิออนเซ็น 1 คืน และ นาริตะ 1 คืน 

ทานบุฟเฟต์่ชาบูชาบูและปิ้ งย่างYakiniku แบบไม่อ้ัน!!! 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-12 ป ี 
 

พักเดี่ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

03-08 พฤศจิกายน 65 34,888  
เด็กราคาเท่าผู้ใหญ่ 

 (Infant ไม่เกิน 2ป ี6,000 บาท) 
 

6,500 31  

09-14 พฤศจิกายน 65 34,888 6,500 31  

16-21 พฤศจิกายน 65 34,888 6,500 31  



 
 

23-28 พฤศจิกายน 65 34,888  
 

เด็กราคาเท่าผู้ใหญ่ 
 (Infant ไม่เกิน 2ป ี6,000 บาท) 

6,500 31  

01-06 ธันวาคม 65 34,888 6,500 31  

08-13 ธันวาคม 65 34,888 6,500 31  

15-20 ธันวาคม 65 34,888 6,500 31  

21-26 ธันวาคม 65 37,888 6,500 31  

27 ธันวาคม 65 –01 มกราคม 66 42,888 6,500 31  

28 ธันวาคม 65 –02 มกราคม66 42,888 6,500 31  

29 ธันวาคม 65 –03 มกราคม66 42,888 6,500 31  

11-16 มกราคม 66 35,888 6,500 31  

18-23 มกราคม 66 35,888 6,500 31  

25-30 มกราคม 66 35,888 6,500 31  

08-13 กุมภาพันธ์ 66 35,888 6,500 31  

15-20 กุมภาพันธ์ 66 35,888 6,500 31  

22-27 กุมภาพันธ์ 66 35,888 6,500 31  

08-13 มีนาคม 66 35,888 6,500 31  

15-20 มีนาคม 66 35,888 6,500 31  

ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ประเทศญี่ปุน่) 2,000 บาท 

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:  XJ600    BKK-NRT    23.50-08.40 
RETURN:          XJ601      NRT-BKK    09.15-14.00 
 
 
 
20.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 

ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเปา๋ 
23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่  XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบน

เครื่อง บนเครื่องมีจ าหน่าย) 
 

 
 
08.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุน่ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา  

ของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุน่ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝา่ฝนืจะมีโทษจับและปรับ  

วันที่หน่ึง          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

นิทรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   

วันที่สอง         ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ-นากาโน-่ปราสาทมัตสึโมโตะ  อาหาร เที่ยง,เย็น 

                        



 
 

 น าทุกท่านเดินทางสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศ
ญี่ปุน่ ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู วัดอาซากุสะ 
SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้า
แม่กวนอิมทองค าท่ีเป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 
5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้
ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าค า
รณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 
เมตร โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่า
เคร่ืองรางอันศักด์ิสิทธิ์ของวัดแห่งน้ีหรือท่านสามารถ
เพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้ งท่ีมี
ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan 
แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเปา๋ หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับวิว
ของหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไป
ถ่ายรูปวิวไดซ้ึ่งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อท่ี1) Japanese Set 
พาทุกท่านเดินทางสู่ นากาโน่  (Nagano) จังหวัดใน
ภูมิภาคชูบุ เมืองที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงและธรรมชาติสวย
อันดับต้นๆของญี่ปุ่น มีเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมคือ มัตสึ
โมโตะ (Matsumoto) ชม ปราสาทมัตสึโมโตะ ปราสาทอีกา
แห่งนากาโนะ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 
เป็นหนึ่งในห้าปราสาทในญี่ปุ่นที่ถูกก าหนดให้เป็นสมบัติ
ประจ าชาติ ตัวปราสาทสร้างขึ้นด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่
ตัวเดียวจุดเด่นของปราสาทมัตสึโมโตะอยู่ที่ก าแพงสีด า
ของเท็นชุคาคุ จึงมีชื่อเรียกว่า คาราซุโจ แปลว่า ปราสาท
อีกา อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจรอบปราสาท (ค่า
ทัวร์ไม่รวมค่าปราสาท) 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี2) บุฟเฟต่์ชาบู 
ที่พัก: Premium Hotel Cabin Matsumoto หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี3) 
น าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอ าเภอเก่า
เมืองทาคายาม่า (ถ่ายรูปด้านหน้า) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่ง
เมืองทาคายาม่า น าท่านเดินชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO 
หรือ ย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าที่
มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้ได้
เป็นอย่างดี เป็น 1 ใน ย่านที่เรียกว่าเป็น Old Town ของ
ญี่ปุ่น เมื่อครั้งหนึ่งในอดีตคือในยุคเอโดะที่มีความเฟื่ องฟู
ทางเศรษฐกิจอย่างมากเพราะว่าเป็นย่านศูนย์กลางส าหรับ
การท าการค้าของเมืองทาคายาม่า จุดเด่นคืออาคารเก่าแก่
ส่วนใหญ่ที่มีมาตั้งแต่ยุคเอโดะ เป็นการสร้างบ้านเรือนตาม
สไตล์แบบญ่ีปุน่แท้ บ้านท้ัง2 ข้างทางจะมีแต่เฉพาะสีน ้าตาล

วันที่สาม          ทาคายาม่า-ทาคายาม่า จินยะ-ลิตเต้ิลเกียวโต-เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-สะพาน Nakabashi Bridge- 
                          หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-นาโกย่า-อินุยามะ-Inuyama walking street      อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                    
                        



 
 

หรือสีด า อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพ
เมืองเก่าซึ่ ง เต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้า
หลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ าหน่ายเหล้าสาเก ร้านท ามิโสะ 
ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน เช่น ซา
รุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่า
เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า ให้ท่านถ่ายรูปกับ 
สะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น ้า
มิยากาวะซึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย 
อิสระเก็บภาพความประทับใจ  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อท่ี4) Japanese Set 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านชาวนาเล็กๆท่ีสร้างทอดตัวขนานไปกับแม่น ้าโช
คาวะในที่ราบท่ามกลางขุนเขา เป็นหมู่บ้านสวยระดับโลกที่
ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับ
เลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก จุดเด่นคือบ้าน
ทรงกัสโชซึคุริ มีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 
เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนัก
ในช่วงฤดูหนาวได้ดี ความชันถึง 60 องศาคล้ายกับการพนม
มือเข้าหากัน วัสดุในการสร้างบ้านน ามาจากธรรมชาติล้วนๆ 
ใช้ต้นหญ้าที่ปลูกในหมู่บ้านมาท าหลังคา ตัวบ้านจะไม่มีการ
ตอกตะปู บ้านบางหลังมีอายุยาวนานกว่า 250 ปี ปัจจุบันยัง
มีชาวบ้านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้วย อิสระเดินเที่ยวชมตาม
อัธยาศัย เดินทางสู่ นาโกย่า เปน็เมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุ 
และเป็นเมืองหลักของจังหวัดไอจิ น าท่านเที่ยวชม เมืองอินุยา ตั้งอยู่ในจังหวัดไอจิ เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ประจ า
ท้องถ่ินท่ีมีท้ังความงามความเก่าแก่และอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและความดั้งเดิมสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านเดินเที่ยวชม 
Inuyama walking street 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี5) บุฟเฟต่์ปิ้ งย่าง Yakiniku  
ที่พัก:  Loisir Hotel Toyohashi หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี6) 
พาทุกท่านเดินทางสู่ ชิซูโอกะ เป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของภูเขาฟูจิและมีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกชาเขียวที่ดีที่สุดใน
ญี่ปุ่น แวะถ่ายรูปกับ ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamanako) ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่ งแปซิฟคิ ทิศตะวันตกของ
จังหวัดชิซูโอกะ เดิมทีตัวทะเลสาบเปน็ทะเลสาบน ้าจืดท่ีแยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ท าให้
น ้าจืดเปลี่ยนเปน็น ้าเค็ม จากน้ันเดินทางต่อไปบริเวณภูเขาไฟฟูจิ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อท่ี7) Japanese Set 
บ่าย  น าท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway ชื่อเดิมคือ Mt. Kachi Kachi Ropeway 

เปน็กระเช้าลอยฟา้ที่เชื่อมระหว่างริมฝั่ งทะเลสาบคาวากุจิโกะ และยอดเขาเทนโจ ให้ท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจิและวิวทะเลสาบ
คาวากุจิโกะบนยอดเขาแบบพาโนราม่า 360 อาศา พบกับโฉมใหม่ของร้านค้าบนยอดเขา และห้ามพลาดเมนุยอดนิยม 
มัทชะ,ขนมดังโงะทานุกิ,ลูกชิ้นทอดรูปฟูจิซัง,โคโร  ะเกะรูปฟูจิซังและอื่นๆอีกมากมาย (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) จุด
ไฮไลท์ใหม่ของที่นี่คือนั่งชิงช้าถ่ายรูปกับวิวฟูจิ (ไม่รวมในค่าทัวร์ท่านละ 500 เยน)  ช้อปปิ้ งท่ี FUJITAYA ที่รวบรวม
สินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น เช่น ครีมบ ารุงผิว เครื่องส าอาง วิตามินบ ารุง 
และขนมมากมายให้ทุกท่านได้เลือกซื้อกลับไปเปน็ของฝาก 

วันที่ส่ี        นาโกย่า-ชิซูโอกะ-ทะเลสาบฮามานาโกะ-นั่งกระเช้าลอยฟา้ Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway-ช้อปปิ้ งท่ี 
 FUJITAYA – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก       อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                        
                        



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก Oshino Hakkai Village เปน็หมู่บ้านท่ีตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามา
นาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อ
น ้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน ้าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระ
ถ่ายภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง แสนอร่อย ซึ่งเปน็ของขึ้นชื่อของหมู่บ้านแห่งน้ีนั้นเอง 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี8)  
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเชื่อว่าน ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ที่พัก: Tominoko Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี9) 

น าท่าน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดท่ี สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 ซึ่งเป็น
ต าแหน่งทางของภูเขาไฟฟูจินั้นเอง อิสระให้ท่านสัมผัสความสวยงามและบรรยากาศภูเขาไฟฟูจิ  เก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย ในช่วง Winter ขอเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น ลานสกี Fuji ten เป็นสกีรีสอร์ททางตอนเหนือ
ของภูเขาไฟฟูจิ เป็นท าเลที่สวยงามมากๆของเมือง สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและทะเลสาบคาวากุจิอยู่
เบื้องล่าง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์เล่นหิมะ) อีกหนี่งจุดที่น่าสนใจของที่นี้คือ Fujiten Snow Resort ก็คือภูเขาฟูจิที่
สวยงามที่คุณสามารถชมได้ในขณะที่ท ากิจกรรมท่ามกลางหิมะ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ 
และ JTC Fujinoeki ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูล
การประทุของภูเขาไฟจากทั่วทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลอง
แผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่าง ๆ และโซนช้
อปปิ้ งสินค้างานของญี่ปุ่นต่าง ๆ ของขึ้นชื่อของที่นี้ก็คือ โฟมล้างหน้าถ่านภูเขาไฟฟูจิ ของขึ้นชื่อของประเทศญีปุ่นที่

วันทีห่้า          ขึ้นภูเขาไฟฟูจิที่สถานีท่ี5 หรือ ลานสก ีFuji ten - JTC Fujinoeki ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว -สวนโออิชิปาร์ค - โตเกียว- 
 ช้อปปิ้ งย่านชินจูกุ – โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี-้ปา้ย Tokyo     อาหาร เช้า,เที่ยง                         
                        



 
 

นักท่องเที่ยวส่วนมากมักซื้อเป็นของฝาก ท าจากถ่านหินเข้มของจากภูเขาไฟญี่ปุน่ ผสมด้วย สาเก,ลูกพลับ และ ไฮยารู
ลอน ช่วยขจัดส่ิงสกปรกและรักษาปัญหาผิว สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่าย และ อาหารเสริมของดอกเตอร์โน
กุจิ ผู้ปรากฎอยู่บนธนบัตร 1,000 เยน ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2000 ประเทศญี่ปุ่นมักน าภาพบุคคลส าคัญพิมพ์ลงบนหน้า
ธนบัตร ซึ่ง ดร.โนกุจิ ฮิเดโยะ เป็นนักวิจัยแบคทีเรียชาวญี่ปุ่น คิดค้นยารักษาโรคมาย นท้ายสุดได้อุทิศตนเพ่ือวิจัยโรค
ร้ายต่าง ๆ จนวาระสุดท้ายของชีวิต ท าใหอาหารเสริมของเขาเปน็ท่ียอมรับและมีชื่อเสียงมาก   
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ริมฝั่ งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่ ง
เหนือ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ด่ืมด ่ากับความงามของทิวทัศน์ ในวันที่

อากาศแจ่มใส สวนแห่งนี้จะเปน็จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกทีส่วยงามมาก  
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อท่ี10) Japanese Set 

 เดินทางกลับสู่ โตเกียว เมืองหลวง และพาทุกท่าน ช้อปปิ้ งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวง
โตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เปน็แหล่งอัพเดทเทรนด์  และเปน็ย่านความเจริญอันดับหนึ่ง
ของนครโตเกียวในปจัจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟา้, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผ้า
,รองเท้า และเครื่องส าอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  
KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย 
หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่าง
ภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ 
ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้
ที่รวมสินค้า เครื่องใช้เครื่องส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้
อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จากน้ันพาทุก
ท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองใหม่ โอไดบะ ที่เกิดจากการถมทะเล
ขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายชนิดที่  
ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่ง
บันเทิงมากมาย ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัว
เดิม ท าให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพ่ิงเปิดตัวเป็นทางการในวันท่ี 24 กันยายน 2560ที่ผ่านมา 
หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับจุดไฮไลท์ใหม่ของที่นี่คือ ป้าย Tokyo สีฟา้ป้ายใหม่ วิวชิงช้าสวรรค์ บริเวณ
ใกล้เคียงกับห้างไดเวอร์ซิตี ้

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
ที่พัก: The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน  

      ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่11)  
   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.15 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ601 
   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจ าหน่าย ) 

14.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

วันทีห่ก        ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                       อาหาร เช้า  
 



 
 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเปน็หลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ 
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
  

ประกาศส าคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด
ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุน่)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมท้ังค่าต๋ัวเครื่องบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 65 ที่เดินทาง
มาในรูปแบบคณะทัวร์ 
🔵กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเที่ยวจ าเปน็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  
1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่งสามารถท า 
VDO call ได้และแชทได้ ต้องท าการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมื่ออัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเปน็สีเขียว 
2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุน่ 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ส าหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนดของรัฐบาลไทย 
มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate) 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. วีซ่าญ่ีปุน่  
เตรียมเอกสารเพ่ือจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี้ 
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 
- รูปถ่าย2x2น้ิว พ้ืนขาว 1รูป 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอ าเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม เท่านั้น) ,ใบเปลี่ยนชื่อ-
สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จ าเป็น) 
- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า) 
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร) 
- หนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาไปเท่ียว (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้
หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการท างานของบิดา-มารดาด้วย) 
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรับรองไปใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) (ส่งส าเนาพาส+E-Mail ผู้
เดินทางทุกท่าน (ห้ามซ ้ากัน) ให้ทางบริษัทฯ) 
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เปน็ลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 



 
 

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุน่อัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น 
เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท) กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อม
เอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
**ส าคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเปน็อื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที่น่ัง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมือง

ที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบินAir Asia X สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อมช าระค่า
น ้าหนัก** 
ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม20กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท  
ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสายการบินก าหนด 



 
 

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มููฟ Dance Moves ( ส าหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผนประกัน
จะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท า
การรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่ง
สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง 
สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนี
โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บ
ไซด ์Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเปา๋ที่โรงแรม 
6. ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า 2,000 บาท (เอกสารทางลูกค้าน าส่งEMSให้กับทางบริษัท) 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 6,000 เยน หรือ 1,600 บาท /ท่าน ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

น ้าใจจากท่าน 
8. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มใีบรับรองผลการตรวจเปน็ภาษาอังกฤษ   

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  



 
 

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 


