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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

20.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
23.45 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม        

บนเครือ่ง 

 
 

 

 

 

 
 
วนัที่สอง นารติะ - วดัอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทร ี– เมืองโบราณคาวาโกเอะ - อาบน ้าแร่

ธรรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางสู่โตเกียว น า

ท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ 

หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... 

เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิค

ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอนัทันสมยั ในช่วงท่ีเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งน้ีได้

พิสูจน์ใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่

น้อยน าท่านชม วัดอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรปู

เจา้แม่กวนอิมทองค า  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมี

ความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของ

ขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ชื่อเสียงของวดั มีรา้น
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ขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย

ขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแหง่น้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพื่อล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่าเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ เมืองเก่าท่ีไดข้ึ้ นช่ือวา่เป็นเมืองเกียวโตนอ้ย เมืองคาวาโกเอะมี

เสน่หแ์บบโบราณท่ียงัคงสภาพใหเ้ราไดเ้ห็นจนถึงทุกวนัน้ี อดีตหวัเมืองส าคัญในสมัยเอโดะ ท่ี

พรอ้มจะพาเรายอ้นยุคสู่สมยัเอโดะดว้ยอาคารบา้นเรือนแบบดั้งเดิมพรอ้มแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีการ

ใชช้ีวิตของชาวญ่ีปุ่นในสมยัท่ีขา้วเป็นสมบติัอนัล ้าค่าของชาวญ่ีปุ่น  จากน้ันน าท่านสู่ ถนนคุราซึ

คุร ิยา่นเมืองเก่าใหท่้านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศยอ้นยุคสมยัเอโดะ บา้นเรือนยอ้นยุคท่ีถอดยาวริม

สองฝัง่  พรอ้มใหท่้านไดช้มหอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ   ก่อสรา้งเป็นอาคารสามชั้นสงู 16 เมตร 

อายุยาวนานกว่า 350 ปี ไดช้ื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ  จากน้ันใหท่้านไดเ้ดิน

เท่ียว  ตรอกขนมโบราณคาชิยะ  โยโคโช เป็นซอยเล็ก ๆ ท่ีมีรา้นคา้ขายขนมโหลราคาถูกแบบ

โบราณและอาหารวา่งซ่ึงส่วนใหญ่จะมีราคาประมาณ 50 เยน ส่วนใหญ่ก็เป็นบา้นของชาวบา้นใน

ย่านน้ันท่ีเปิดเป็นร้านขนมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ นักท่อง เท่ียวจ านวนมากมาท่ีน่ีเพ่ือ

เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของช่วงเวลาสมัยโชวะ  อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก สินคา้

พ้ืนเมืองมากมายตามแบบฉบบัของเมืองคาวาโกเอะ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  NRT25 TOKYO STRONG 6D3N OCT18-XJ-W12 

พกัที่  FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรอืเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอรอ่ยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขา

ปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มน ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อน

คลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและ

ช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั้นท่ี 5) – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – หมู่บา้นน ้าใสโอชิโนะ ฮคัไค –  

                  ขอพรเสริมความร า่รวย ณ ศาลเจา้อารายา ยามะ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสูภู่เขาไฟฟูจ ิบรเิวณชั้น 5 โดยรถโคช้ (ขึ้ นอยูก่บัสภาพภมิูอากาศ) ใหท่้านได้

สมัผัสอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช้ื่อว่ามีสดัส่วนสวยงาม

ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นจากดา้นล่างสู่บน

ยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร) 
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จากน้ัน น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟจูิ 

และใหท่้านไดส้มัผสักบัความรูสึ้กของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้ นในประเทศ

ญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู ่หมู่บา้นน ้าใสโอชิโนะฮคัไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริสุทธ์ิจากภูเขา

ไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพดูในทางกลบักนั

คือกลุ่มน ้าผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกท่ียา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สมัผัสไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ 

และไอเยน็จากแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยูทุ่กมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุ์

แหวกว่ายสบายอารมณ ์ แต่ขอบอกเลยวา่น ้าแต่ละบ่อน้ันเย็นเจี๊ ยบถึงใจจนแอบสงัสยัวา่น้องปลา

ไม่หนาวสะทา้นกันบา้งรึ เพราะอุณหภูมิในน ้าเฉล่ียอยู่ท่ี 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยงั

มีน ้าผุดจากธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง

สินคา้โอทอปชั้นเยีย่ม 
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จากน้ันน าท่านขอพรเสริมความร า่รวย ณ ศาลเจา้อารายา ยามะ ศาลเจา้แห่งน้ีถือเป็นขุมพลงั

แหง่ความร า่รวยท่ีตั้งอยูบ่ริเวณชั้นท่ี 2 ของภเูขาไฟฟจูิแหง่จงัหวดัยามานาชิ ซ่ึงท่ีน่ีถือวา่เป็นศาล

เจา้แห่งโชคลาภอนัดบัตน้ ๆ ท่ีชาวญ่ีปุ่นมกัจะเดินทางมาขอพรกนั ในช่วงวนัท่ี 17 ตุลาคมของ

ทุกปี จะถือเป็นวนัพิเศษท่ีทางศาลเจา้จะจดังานบูชาเทพเจา้แห่งความร า่รวยขึ้ น นอกจากเร่ือง

โชคลาภดา้นเงินทอง ศาลเจา้แห่งน้ียงัมี หินศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีมีพลงัอ านาจสามารถตอบค าถามไดว้่า

ส่ิงท่ีเราหวงัอยู่หรือพรท่ีเราขอน้ันจะเป็นจริงตามความตอ้งการหรือไม่ เพียงเรานึกถึงส่ิงท่ีหวงั 

หรือถามค าถามเอาไวใ้นใจและยกกอ้นหินขึ้ นมา แลว้หินท่ีเป่ียมไปดว้ยพลังกอ้นน้ีก็จะบอกเราว่า

ส่ิงท่ีเราหวังน้ันจะสมหวังหรือไม่จากน ้ าหนักของหินท่ีเรารูสึ้ก ซ่ึงถา้เรายกหินแลว้รูสึ้กว่ามี

น ้าหนักเบาก็แสดงวา่ พรขอ้น้ันหรือส่ิงท่ีเราหวงัจะไดส้มหวงัดงัใจ 
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ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ จุดพกัรถ ที่มีอาหารหลากหลายใหเ้ลือกสรรไม่ว่าจะเป็น ราเมน ขา้วหนา้

หมูทอด หมูทอดทงคนัส ึฯลฯ 

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่ โตเกียว – อิสระเลือกชอ้ปป้ิงเตม็วนั หรอืเลือกซ้ือทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวัน ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้

ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

- ศาลเจา้เมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตย์วิญญาณ

ขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจักรพรรดิท่ีมีความส าคัญกับประเทศญ่ีปุ่นยุค

ปัจจุบนัเป็นอยา่งยิง่ และไดร้บัความเคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัมากท่ีสุด   

- ยา่นฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลงั

มองหาซ้ือเส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาได้

จากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ี้น่ี

ได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารกัๆ เดินกนัเต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ 

นอกจากน้ันแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 

VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบับ 

MADE IN JAPAN ที่ SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีรา้นขายตุก๊ตา KITTY 
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DORAENMON หรือตุก๊ตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP ใหญ่

ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  

- ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชัน่วัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว ้เป็นท่ีระลึกกับ                

“ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรูท่ี้กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดท

แฟชัน่สไตล์โตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดับและ

แฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดตู่างๆอ่ืนๆมากมาย  

เที่ยง  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั  

หรือเลือกเดินชอ้ปป้ิงยา่นดงั ยา่นชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจา่ยซ้ือสินคา้นานาชนิด 

ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

นาฬิกา เครื่องส  าอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส  าอาง

มากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครมีกนั

แดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อื่น ๆ  หรือใหท้่านไดส้นุกกับ

การเลือกซ้ือสนิคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 

MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้หลากหลายแบรนดด์ัง 

อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่รา้น ABC MART 
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หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซ้ือดิสนียแ์ลนดเ์พ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า

เดินทาง) ดีสนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจินตนาการของราชา

การต์นูญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกท่ีสรา้งนอก

ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2526 

จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท 

ใหท่้านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดั

จ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท่้าน

เล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนใน

ดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted 

Mantion สมัผสัความน่ารกัของตุก๊ตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์าม

มิติThe Invention of the Year ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก

น่ารกัในดิสนียแ์ลนดอี์กทั้งยงัจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์นูเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกก้ีเมา้ส ์มินน่ี

เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์นูอีกมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซ้ือของท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด์ 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้  วดันารติะ - ตลาดปลาซึกิจ ิ– โอไดบะ – อิออน - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม วัดนาริตะซัง ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัท่ีไดร้ับความศรัทธาอย่างสูง

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวนัข้ึนปีใหม่จะคลาคล า่ไปดว้ยผูค้นท่ีมาขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ินับแสนเพ่ือขอพร

จากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อันศักด์ิสิทธ์ิเลือกซ้ือ “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้งสินคา้ท่ี

ระลึกต่างๆ ในราคายอ่มเยา  
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ นับเป็นท่ีท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของญ่ีปุ่น อีกทั้งยงัเป็นท่ี

รูจ้ ักกันดีว่าเป็นหน่ึงในตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจากการท่ีมีการซ้ือขายสินคา้ทะเลกว่า 

2,000 ตนัต่อวนั ภายในตลาดแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซ่ึงมีรา้นคา้ปลีกและ

รา้นอาหารตั้งเรียงรายเป็นจ านวนมาก และส่วนภายในซ่ึงเป็นบริเวณท่ีรา้นคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกิจ

และเป็นจุดท่ีมีการประมลูปลาทูน่าท่ีมีชื่อเสียง ความท่ีมีสินคา้จ านวนมากไม่วา่จะเป็นปลาทะเล 

อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผกัผลไม ้จึงท าใหต้ลาดแหง่น้ีคึกคกัคนเยอะกนัตั้งแต่เชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็น

เกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัประเทศ แต่ปัจจุบนัโอไดบะไดก้ลาย
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มาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เน่ืองจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร 

หา้งสรรพสินคา้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ันยงัเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายดว้ย

ฝีมือของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไม่

แปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของนักท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ  

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระค า่ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก ้ ซ้ือ

ของฝากก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคท

ชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย **เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาชอ้ปป้ิงอิสระอาหารค า่ตาม

อธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู ่สนามบินนารติะ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

20.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ607 บริการอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

วนัที่หก กรุงเทพฯ 

01.25 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ** 
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อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

 
ผูใ้หญ่หอ้งละ  
2-3 ท่าน 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

03 – 08 กรกฎาคม 2561 20,999 8,000 14,999 

04 – 09 กรกฎาคม 2561 24,999 8,000 15,999 

05 – 10 กรกฎาคม 2561 24,999 8,000 15,999 

06 – 11 กรกฎาคม 2561 24,999 8,000 15,999 

10 – 15 กรกฎาคม 2561 23,999 8,000 14,999 

11 – 16 กรกฎาคม 2561 24,999 8,000 15,999 

12 – 17 กรกฎาคม 2561 24,999 8,000 15,999 

13 – 18 กรกฎาคม 2561 24,999 8,000 15,999 

17 – 22 กรกฎาคม 2561 23,999 8,000 14,999 

18 – 23 กรกฎาคม 2561 24,999 8,000 15,999 

19 – 24 กรกฎาคม 2561 24,999 8,000 15,999 

20 – 25 กรกฎาคม 2561 24,999 8,000 15,999 

04 – 09 กนัยายน 2561 23,999 8,000 14,999 

05 – 10 กนัยายน 2561 24,999 8,000 15,999 

06 – 11 กนัยายน 2561 24,999 8,000 15,999 

07 – 12 กนัยายน 2561 24,999 8,000 15,999 

11 – 16 กนัยายน 2561 23,999 8,000 14,999 

12 – 17 กนัยายน 2561 24,999 8,000 15,999 

13 – 18 กนัยายน 2561 24,999 8,000 15,999 

14 – 19 กนัยายน 2561 24,999 8,000 15,999 

18 – 23 กนัยายน 2561 23,999 8,000 14,999 

19 – 24 กนัยายน 2561 24,999 8,000 15,999 
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20 – 25 กนัยายน 2561 24,999 8,000 15,999 

21 – 26 กนัยายน 2561 24,999 8,000 15,999 

25 – 30 กนัยายน 2561 23,999 8,000 14,999 

26  ก.ย. – 01 ต.ค. 2561 24,999 8,000 15,999 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บริษัทจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจา่ยค่าตัว๋

ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัร์

ทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   
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4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศ

ท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนด

เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 
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7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

  
 


