
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

พกันารติะ 2 คนื ออนเซ็น 1 คนื / ใชร้ถทกุวนัสดุคุม้ ไมม่ฟีรเีดย ์
เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 

เครือ่งบนิลําใหญ ่บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง 
 

 ชอ้ปป้ิงจใุจ ยา่นชบิยุะ โอไดบะ ออินมอลล ์แหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้นําของญีปุ่่ น 

 หมูบ่า้นนํา้ใส โอชโินะฮคัไค หมูบ่า้นทีม่บีอ่นํา้ซึง่เกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟจู ิ 
 เทีย่วชม วดันารติะ วดัประจําเมอืงนารติะ 

 ชมววิภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) 
 เทีย่วชม วดัอาซากสุะ วดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว 
 สมัผสัประสบการณ์ อาบนํา้แรอ่อนเซ็น ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายความเมือ่ยลา้ 

 พเิศษ!!! ขาปยูกัษ ์และ Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 
 ชว่งเทศกาลซากรุะ (ประมาณปลายเดอืนม.ีค. – ตน้เดอืนเม.ย.) นําทา่นชมซากรุะบานสะพร ัง่ที่

สวนอเุอโนะ 
 
 

 



  

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก:: 

23 – 27 มนีาคม 61 28,900 7,900 

24 – 28 มนีาคม 61 28,900 7,900 

25 – 29 มนีาคม 61 27,900 7,900 

27 มนีาคม – 01 เมษายน 61 28,900 7,900 

10 – 14 เมษายน 61 (วนัสงกรานต)์ 34,900 7,900 

11 – 15 เมษายน 61 (วนัสงกรานต)์ 37,900 7,900 

19 – 23 เมษายน 61 29,900 7,900 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตุํา่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 21,900 บาท 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ 

07.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์4  

ของสายการบนิ Air Asia X (XJ) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและ
บัตรขึน้เครือ่ง 

10.45 น.  ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  โดยเทีย่วบนิที ่ XJ606 สายการบนิ Air Asia X บรกิาร
อาหารรอ้น 1 มือ้ และนํา้เปลา่ ไมร่วมเครือ่งดืม่ทกุชนดิ ตอ้งชําระเพิม่ในกรณีส ัง่เพ ิม่ 

 ***สายการบนิ Air Asia X ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่หนา้เคาเตอร ์ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ หาก

ตอ้งการทีน่ ัง่พเิศษ กรณุารเีควสและชําระเงนิเพ ิม่เตมิกอ่นออกเดนิทาง 72 ช ัว่โมง*** 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
19.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ   มหานครโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น  หลงัผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ อสิระใหท้กุทา่นไดทํ้าภารกจิสว่นตวัตามอัธยาศยั  
(เวลาทีญ่ ีปุ่่ นจะเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช.ม.) 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 

คํา่  พักที ่Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่2 พระใหญไ่ดบทุสแึหง่เมอืงคามาครุะ – พพิธิภณัฑร์าเม็ง – ชอ้ปป้ิงชบิยูา่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคามาครุะ  เป็นเมอืงเล็กๆ  ทีม่วีัฒนธรรมอันเกา่แกใ่นจังหวัดคานางาวะ  และอยู่ไม่
ไกลจากโตเกยีวมากนัก  ประมาณ  48 กโิลเมตร  แมจ้ะเป็นเมอืงเล็กทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่แคป่ระมาณสอง

แสนคน แตเ่มอืงนี้ก็ทีเ่ต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย  โดยเฉพาะวัดและศาลเจา้  ซึง่รวมกนัเกอืบรอ้ย
แห่งตัง้กระจายอยู่ทา่มกลางวงลอ้มของขนุเขาอันอุดมสมบูรณ์ถงึสามดา้นดว้ยกนั  สว่นอกีดา้นเป็นชายฝ่ัง
ทะเล จงึทําใหใ้นอดตีแมม้องโกเลยีจะยกพลมารุกรานคามาครุะถงึ 2 ครัง้ แตก่็พ่ายแพก้ลบัไป  

นมัสการพระใหญไ่ดบทุสแึหง่เมอืงคามาครุะ พระใหญ่แห่งเมอืงคามาครุะองคน์ี้หรอืทีค่นสว่นใหญ่มักจะ
รูจ้ักกนัในชือ่ว่าไดบุทส ึแตจ่รงิๆ แลว้พระองคน์ี้มชีือ่จรงิๆ ว่า พระอมติพุทธ นโิอยุราอ ิตัง้อยู่ภายในวัดโคโต



  

 

 

กอุนิ โดยสรา้งจากสาํรดิแลว้เสร็จเมือ่ปี พ.ศ.1795 และมคีวามสงูรวมฐานอยู่ที ่13.35 เมตร สว่นน้ําหนักราว 

122 ตนั สาํหรับสเีขยีวขององคพ์ระทีเ่ห็นนัน้ไม่ใชเ่พราะว่าทาสเีขยีว แตเ่กดิจากการทีส่าํรดิทําปฏกิริยิาออก
ซเิดชัน่กบัฝนและหมิะมาอย่างยาวนานหลายพันปีจนทําใหก้ลายเป็นสเีขยีว ซึง่หากสงัเกตใหด้กี็จะเห็นรอย
เชือ่มตอ่โลหะขององคพ์ระทัง้หมดถงึ  8 ชิน้  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง โยโกฮามา่  ตัง้อยู่ทางตอนใต ้

ของกรุงโตเกยีว ในเขตจังหวัดคานากาว่า โดยโยโกฮาม่าเป็นเมอืงทีม่ทีา่เรอืใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ นและยังเป็น
เมอืงทา่เรอืแห่งแรกทีท่ัว่โลกรูจ้ักและเป็นประตเูขา้สูญ่ีปุ่่ นในอดตี จงึทําใหท้ีน่ี่มวีัฒนธรรมทีห่ลากหลาย  ไม่

ว่าจะเป็นเรือ่งอาหารการกนิ  เป็นตน้  อกีทัง้ยังเป็นเมอืงแห่งศนูยก์ลางการคา้  อุตสาหกรรม  แฟชัน่และ
คมนาคมไปสูภ่มูภิาคอืน่  และยังมสีถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมหลายแห่ง  จนไดร้ับการถา่ยทอดผ่านทาง
โทรทศันแ์ละตพีมิพใ์นนติยสารหลายฉบับมาแลว้ นําทา่นชม พพิธิภณัฑร์าเมงหรอืราเมงมวิเซยีม  ตัง้อยู่

ทางเหนือของสถานีรถไฟชนิโยโกฮาม่าในเมอืงโยโกฮาม่า  ซึง่มวิเซยีมแห่งนี้มทีัง้หมด 3 ชัน้ และแตล่ะชัน้
ก็จะมคีวามแตกตา่งกนัออกไป โดยชัน้แรกจะเป็นเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของราเมงญีปุ่่ น  เครือ่งมอืใน

การผลติ ชัน้บนเป็นรา้นคา้จําหน่ายสนิคา้ทีเ่กีย่วกบัราเมงและของทีร่ะลกึ  สว่นชัน้ใตด้นิจะเป็นรา้นราเมงที่
อร่อยทีส่ดุในญีปุ่่ นทัง้หมด 8 รา้น ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิไดต้ามใจชอบ อสิระอาหารกลางวนัเพือ่สะดวกใน
การลิม้ลองราเมงตน้ตําหรบัญีปุ่่ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชบิยูา่ แหลง่ชอ้ปป้ิงและเอนเตอรเ์ทนเมน้ทส์ดุชคิขนาดใหญ่ใจกลางโตเกยีว 
เป็นหนึง่ในย่านทีค่กึคกัมผีูค้นพลกุพลา่นตลอดเวลา ในบรเิวณนี้ถอืว่าเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีน่ยิมของวัยรุ่น

ญีปุ่่ นเนื่องจากมหีา้งสรรพสนิคา้จํานวนมาก รา้นอาหารเก๋ๆ ก็มอียู่ไม่นอ้ย เนื่องจากเป็นแหลง่ช ้ อปป้ิงทีม่ี
ชือ่เสยีงทําใหม้รีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่หรอืดไีซนเ์นอรท์ีอ่อกแบบเสือ้ผา้เองและเปิดรา้นบรเิซรนี้ สามารถสรา้งแบ

รนดส์นิคา้แฟชัน่ของตนเองจนโดง่ดงัไดห้ลายตอ่หลายแบรนดจ์ุดทีเ่ป็นเหมอืนสญัลกัษ์ของย่านนี้ก็คอื แยก
ขา้มถนนขนาดใหญ่เป็นการตดักนัของถนนหลายสายดว้ยกนั ทําใหเ้มือ่สญัญาณไปจราจรเปลีย่นเป็นสเีขยีว 
ผูค้นจากทกุฝ่ังถนนก็จะเดนิขา้มถนนพรอ้มๆกนั เนื่องจากย่านนี้เป็นย่านทีม่คีนจํานวนมากดงันัน้ เดนิเวลา

ขา้มถนนพรอ้มกนัจงึแทบจะมองไม่เห็นพืน้ทีถ่นนว่างๆเลย และทีใ่หแ้ยกนี้เป็นจุดทีม่ชี ือ่เสยีงและผูค้นนยิม
มาเก็บภาพ อสิระอาหารเย็นเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  พักที ่Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

 
 
 



  

 

 

วนัที ่3 วดันารติะ – ชมววิฟจูชิ ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) – หมูบ่า้นนํา้ใสโอชโินะฮคัไค 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ เป็นวัดประจําเมอืงนารติะ ซึง่ตัง้อยู่บนเนนิเขากลางเมอืงนารติะ มผีูค้นหลงัไหล

กนัมานมัสการส ิง่ศกัด ิส์ทิธิเ์พือ่ความเป็นสริมิงคล เนื่องจากเป็นวัดทีม่สีถาปัตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออก
ถงึวัฒนธรรมของญีปุ่่ นอย่างแทจ้รงิทีไ่ดร้ับความศรัทธาอย่างสงูโดยเฉพาะอย่างยิง่ในวันขึน้ปีใหม่จะคลาคลํา่
ไปดว้ยผูค้นทีม่าขอพร นับแสนคน ซึง่ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วนยิมมาเยีย่มชมเป็นอันดสัองในญีปุ่่ น เพือ่

ขอพรจากหลวงพ่อ “ฟโุดเมยีว” (เทพเจา้แห่งไฟ) อันศกัดิส์ทิธิ ์และยังม ี“เครือ่งราง หรอื “ฮูต้า่งๆ รวมทัง้

สนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคาย่อมเยาบรเิวณรอบๆวัด 

จากนัน้นําทา่นสู ่ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ ) สญัลกัษณ์ของแดนอาทิ ตยอ์ุทยั และ
ยังถอืไดว้่าเป็นภเูขาไฟทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ภเูขาไฟฟจูอิยู่สงูกว่าระดบัน้ําทะเลถงึ 3,776 เมตร 
ซึง่มหีมิะปกคลมุบนยอดเขาเกอืบตลอดทัง้ปีและเป็นสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิข์องชาวญีปุ่่ น ทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นทีส่งิ

สถติของเทพเจา้ ดงันัน้ในสมัยกอ่นจงึเป็นสถานทีต่อ้งหา้มสาํหรับสตรมีานับรอ้ยๆ ปี (การเดนิทางขึน้ภเูขา
ไฟฟจู ิข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วันทีเ่ดนิทาง) ใหท้า่นอสิระถา่ยรูปววิทวิทศันอ์ันงดงาม และเลอืกซือ้เลอืก
ชมสนิคา้พืน้เมอืง ขนมญีปุ่่ น หรอืของทีร่ะลกึตา่งๆ ตามอัธยาศยั 

เย็น   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
จากนัน้นําทา่นเดนิทาง สู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค  เป็นหมู่บา้นทีม่บี่อน้ําซึง่เกดิจากการละลายของหมิะบน

ภเูขาไฟฟจู ิซึง่ใชร้ะยะเวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยังแตล่ะบ่อ  ดงันัน้น้ําทีอ่ยู่ใน
บ่อจะเป็นน้ําทีใ่สสะอาดและสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดบัแหลง่น้ํา
จากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) บรกิารทา่นดว้ยรา้นอาหารของโรงแรมพรอ้มขาปยูกัษ ์
หลงัอาหารใหท้า่นได ้แชนํ่า้แรร่อ้นธรรมชาต ิ(Onsen) เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ การแชน้ํ่าแร่รอ้น
ชว่ยทําใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติด ีและยังชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย  
(ควรแชค่รัง้ละ 20 นาท ีแตไ่ม่ควรแชเ่กนิ 1 ชัว่โมง) 

          พักที ่JIRAGON FUJI / FUJINO BOUKAEN ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ จงัหวดัยามานาช ิ
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



  

 

 

วนัที ่4 
วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปูดา้นนอก) – สวนสาธารณะอเุอโนะ – ชอ้ปป้ิงโอไดบะ  

ออิอนมอลลน์ารติะ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่  วดัเซนโซจ ิ หรอื วดัอาซากสุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว กอ่ตัง้เมือ่ปี 628 ซึง่ตาม

ประวัตคิวามเป็นมา วัดนี้เกดิข ึน้โดยชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา แตก่ลบัทอดแหไดพ้ระโพธสิตัวก์ วนอมิทอง
คํา ความสงู 5.5 เซนตเิมตร หลงัจากนัน้คนในหม่บา้นก็ไดส้รา้งวัดนี้ข ึน้เพือ่เป็นสถานทีป่ระดษิฐานพระ
โพธสิตัวก์วนอมิใหผู้ค้นไดก้ราบไหวบู้ชา นอกจากนี้ลกัษณะโดดเดน่ของวัดคอื ประตทูางเขา้วัดทีป่ระดบัดว้ย

โคมสแีดงขนาดใหญ่ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร แขวนอยู่ชือ่ว่ า ประตฟู้าคํารณ  หรอื Kaminari Mon  
ภายในวัดทา่นสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลงั หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมายที ่ ถนน
นาคามเิสะ   อาท ิพวงกญุแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชดุแตง่กายประจําชาตญิีปุ่่ น และพลาดไม่ไดก้บั 
ขนมอาเกะมันจู ขนมซาลาเปาทอดสตูรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขึน้ชือ่ของวัดอาซากสุะ จากนัน้นําทา่นสู่

จุดชมววิเพือ่ถา่ยรูปคูก่บั Tokyo Sky Tree  แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของมหานครโตเกยีว เปิดใหบ้รกิารอย่า ง

เป็นทางการเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 เป็นหอสง่สญัญาณโทรทศันแ์ละวทิยุระบบดจิติอลแห่งใหม่ ซ ึง่แต่
เดมิใชห้อคอยโตเกยีวทาวเวอรท์ีม่คีวามสงู 333 เมตร แตใ่นปัจจุบันความสงูไม่เพยีงพอในการสง่สญัญาณ 

เนื่องจากในมหานครโตเกยีวมตีกึสงูเป็นจํานวนมาก ทําใหส้ง่สญัญาณไม่สะดวก จงึไดส้รา้งหอคอยแห่งนี้มา
รองรับแทนดว้ยมคีวามสงูถงึ 634 เมตร สามารถสง่สญัญาณไดท้ัว่ทัง้ภมูภิาค  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสาธารณะอเุอโนะ ชว่งเทศกาลซากรุะ ประมาณปลายเดอืนม.ีค. – ตน้เดอืน

เม.ย.) ทา่นสามารถชมซากรุะบานสะพรั่งทีส่วนอุเอโนะซากรุะประมาณ 1200 ตน้ในพืน้ทีข่นาด 133 เอเคอร ์
ผูค้นกว่า 2 ลา้นคนตา่งพากนัมาแห่ชมเทศการฮานามหิรอืเทศการชมดอกซากรุะ ดอกซากรุะจะบานแค่
ประมาณสองอาทติยเ์ทา่นัน้ ดงันัน้ผูค้นก็จะหลัง่ไหลมาจากทัว่สารทศิเพือ่มาชืน่ชมความงามและถา่ยรูป  

โปรดทําความเขา้ใจ การบานของซากรุะน ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศในแตล่ะปี 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

จากนัน้นําทา่นอสิระชอ็ปป้ิง เมอืงโอไดบะ เป็นเมอืงทีเ่กดิจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาด
ใหญ่บรเิวณอ่าวโตเกยีวเพือ่ประโยชนใ์นการป้องกนัประเทศ แตปั่จจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิ
แห่งของประเทศ เนื่องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

นอกจากนัน้ยังเต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็น
ตน้ สว่นการเดนิทางมาทีน่ี่ก็สะดวกสบาย จงึไม่แปลกหากทีน่ี่คอืสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฮติของนักทอ่งเทีย่วทัง้

ในและตา่งประเทศ พลาดไมไ่ดก้บักนัด ัม้ตวัใหม ่Unicorn Gundam ทีห่า้ง Diver City ใหเ้วลาให ้
ทา่นเก็บภาพความประทบัใจ จากนัน้นําทา่นสู ่ออิอนมอลล ์เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่นักทอ่งเทีย่ว
ชาวตา่งชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบทีท่นัสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น 



  

 

 

มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้น 

นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย 
อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพือ่เตรยีมตวักลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 

20.15 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่ กรงุเทพมหานคร  โดยเทีย่วบนิที ่ โดยเทีย่วบนิที ่ XJ607 สายการบนิ Air Asia X 

บรกิารอาหารรอ้น 1 มือ้ และนํา้เปลา่ ไมร่วมเครือ่งดืม่ทกุชนดิ ตอ้งชําระเพิม่ในกรณีส ัง่เพ ิม่ 
 ***สายการบนิ Air Asia X ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่หนา้เคาเตอร ์ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ หาก

ตอ้งการทีน่ ัง่พเิศษ กรณุารเีควสและชําระเงนิเพ ิม่เตมิกอ่นออกเดนิทาง 72 ช ัว่โมง*** 

 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – กรงุเทพฯ 

01.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา 
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 

 

หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งสําหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบ ิล้สําหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะคํานงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,500 เยน ตลอดทรปิ  
กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัทีกํ่าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 
 

 
 
 

 



  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทวัร ์ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ
 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร- เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิบิารแ์ละทวีี
ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน / ทา่น / ทรปิ (สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน

การบรกิาร) 

 
เง ือ่นไขการชําระเงนิ 

 ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน 

 ชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําเต็มจํานวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจํา
ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 



  

 

 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด  ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได  ้ เนื่องจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใ ดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอื

ทรัพยส์นิสญูหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากคว าม
ประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถาน ทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้- ออกตามประเทศที่

ระบุไว ้ เนื่องจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อ มรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน 

ไม่ว่าจะอยู่ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใ นขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยันการมคีณุสมบัตรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหว่างพํานักอยู่ในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม เป็นตน้) 
4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  

(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ตํา่ว่า 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาในการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

 
 

 



  

 

 

กรณผีูเ้ดนิทางไม่ผา่นการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่ น อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 


