
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JXJ32 SUPER WOW! OSAKA TOKYO 
เทีย่วญีปุ่่น...โอซากา้ เกยีวโต นารา โตเกยีว ฟูจิ 6วนั4คนื 

ที่พัก โอซาก้า 1 คนื นาโกย่า 1 คืน ฟูจิออนเซ็น 1 คนื นาริตะ 1 คืน  
เต็มอิ่มอาหาร บุฟเฟต่์ชาบู + ป้ิงย่าง Yakiniku และ พิเศษ!!! เมนขูาปู ยอดนิยมของญี่ปุ่น!! 

 

 
เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  

น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  
 



 

 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE: XJ612  BKK-KIX     00.55-08.40   
RETURN: XJ601   NRT-BKK    09.15-14.00 
 
 
 
 

22.00 น.  พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน
AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 

 

 
 
 

00.55 น.  ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ612  
   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย) 
08.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลา

ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา  ของท่าน
เป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาต
ให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมีโทษจับและปรับ เดินทางสู่ นารา พาทุกท่านไป สักการะ
พระพุทธรูปส าริดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น วัดโทไดจิ Todaiji สักการะ
หลวงพ่อโตไดบุตสึ ใน วิหารไม้ ใหญ่ที่สุดในโลก  วัดโทไดจิ  
ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก ตั้งอยู่ที่
เมืองนารา ภูมิภาคคันไซ ถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และ
ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น วัดโทไดจิ สร้างขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากๆ ส่ิงก่อสร้าง
ที่ส าคัญของวัดนี้  คือ วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุตสึเดนซ่ึงเป็นที่
ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตไดบุตสึ เป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ทีเ่ห็น
ในปัจจุบันนีม้ีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมทีเ่คยถูกไฟ
ไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมีความย่ิงใหญ่จนได้รับการข้ึน

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเดก็ 2-11 ป ี
(บาท) 

พักเดี่ยว / เดนิทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม  (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

01-06 ธนัวาคม 65 34,888 เด็กไมม่ีเตยีง 
ลด 2,000 บาท 
(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 
6,000 บาท) 

 
 

8,500 
 

30  

02-07 กมุภาพันธ์ 66 36,888 30  

09-14 มีนาคม 66 36,888 30  

วันทีห่นึ่ง      ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ  

นทิรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   

วันทีส่อง     ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ – ทา่อากาศยานนานาชาติคันไซ –นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา -  โอซากา้ – 
      ปราสาทโอซาก้า - อิสระช้อปป้ิงย่านชนิไซบาช ิ       อาหาร เที่ยง,เยน็                                                                                                           



 

 

ทะเบียนเป็นมรดกโลก บริเวณใกล้เคียงกัน มี สวนกวางนารา Nara deer park บริเวณทางเดินเข้าสู่ประตูใหญ่ของวัดโท
ไดจิเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกมากมาย สวนกวางแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1880 เป็นสวนขนาด
กว้างใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดราว ๆ 660 เฮกตาร์ ซ่ึงเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ สนามหญ้า สระน ้า ศาลเจ้า วัด 
พิพิธภัณฑ์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งสวนสวยในโซนต่าง ๆ จุดเด่นของสวนนาราที่นักท่องเที่ยวต่างมุ่งมาเที่ยวชมก็
คือ ฝูงกวางซีกา (Sika deer) ที่มีมากกว่า 1,200 ตัว 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) บุฟเฟต์ Yakiniku 
 จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป็นเมืองที่มีขนาด

เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศญี่ปุ่น พาทุกท่าน ถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า 
Osaka Castle ชมปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในช่วง
คร่ึงหลังของศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นที่พ านักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ 
ผู้รวมญ่ีปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาต้ังแต่เร่ิมก่อสร้าง
จนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่
กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้า
ก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและย่ิงใหญ่ จน
นับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) บุฟเฟต่ช์าบู 
 ที่พัก: Hotel in Shinsaibashi  / Namba / Dotonburi 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
หลังเช็คอินโรงแรมแนะน าให้ท่านเดินช้อปป้ิง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วย 
ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟก่็รวมตัวกันอยู่
ที่นี่ และจุดเด่นคือม ีป้ายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ป้ายไฟที่ไม่เพียงบ่งบอกความนยิมของแบรนด์ขนมชื่อดังอย่างกูลโิกะเทา่นัน้ 
แต่ยังเป็นแลนด์มาร์คส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป้ายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นี้ถูกสร้างขึ้นมาคร้ัง
แรกในปี ค.ศ. 1953 ตั้งอยู่บริเวณสะพานอิบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่าง ย่านโดทงโบริ 
(Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า 

 
 
 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3)  

วันทีส่าม     โอซาก้า - ป่าไผ่อาราชิยามา่ - เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ - วัดคิโยมิสุเดระ – ย่านซากาเอะ         อาหาร เชา้,เทีย่ง                                                                                                            



 

 

จากนั้นพาทุกท่านไปที่  อาราชิยาม่า  Arashiyama 
Bamboo Groves หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ ป่าไผ่อารา
ชิยาม่า แลนด์มาร์กที่มักปรากฎตามสื่อต่างๆ เมื่อเอ่ย
ถึงประเทศญี่ปุ่นและเกียวโต ตลอดเส้นทางทั้งสองข้าง
ทางถูกขนาบด้วยป่าไผ่ให้ความร่มร่ืนเรียงรายสุดลูกหู
ลูกตา ซ่ึงเป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตที่อยู่หลังวัดเทนริวจิ 
รวมทั้งแม่น ้าโฮซูกาวะ ท่านสามารถเกบ็ภาพ ที่ริมแม่น ้า
แถวสะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) เป็น
อะไรที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดหากได้มาเที่ยวเกียวโต โดย
บริเวณอาราชิยาม่ายังเต็มไปด้วยคาเฟบ่รรยากาศดีที่
เหมาะแก่การพักผ่อน จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เกียว
โต Kyoto มีความส าคัญในฐานะอดีตเมืองหลวงที่
รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึ่งพันปี เป็นเสมือนจุดก าเนิดของความเป็นญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จัก ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ 
เกอิชา และย่านเมืองเก่าที่เรียงรายด้วยบ้านเรือนไม้ พาทุกท่านไปที ่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป็นศาลเจ้าทีม่คีวาม
เก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างขึ้นคร้ังแรกในปี ค.ศ.711 บนยอดเขา Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาล
เจ้าจ้ิงจอก เป้นสถานที่ที่มีความส าคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) 
หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้า 

เ ที่ ย ง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  



 

 

จากนั้นพาทุกท่านไปชม วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดน ้าใส เป็นช่ือในภาษาญ่ีปุ่นที่
แปลว่า “น ้าบริสุทธิ์” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเพ่ือ
สักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของ
เทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร ่ารวยมั่งค่ัง 

และช้อปป้ิง ย่านซากาเอะ เป็นย่านการค้าในตัวเมืองสุดคึกคักและเป็นแหล่งบันเทิงที่เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าและ
ห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ เช่น Sunshine Sakae ซ่ึงมีชิงช้าสวรรค์ Sky Boat สูงลิบ ทั้งยังมีท้องฟา้จ าลองอันโด่งดังใน
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เมืองนาโกย่าและการจัดแสดงภาพวาดแบบเหนือจริงของ Kansuka Yamamoto ในพิพิธภัณฑ์
ศิลปะเมืองนาโกย่าอันโดดเด่น ซ่ึงอาคารทั้งสองแห่งนี้ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ Shirakawa นอกจากนี้ยังมีผู้คนมากมายมา
ใช้บริการร้านราเมนแบบเก้าอี้บาร์ และมาเที่ยวชมอาคารสูงที่เจิดจ้าด้วยแสงไฟซ่ึงมีผับและคลับอยู่หลายแห่ง 

เย็น       อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
   ที่พัก: Hotel in Nagoya 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 

 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที5่)  
จากนั้นพาทุกท่านไปพักชมความสวยงามบริเวณจุดพักรถที่
เห็นวิวของ ทะเลสาบฮามานะโกะ Lake Hamana เป็นทะเลสาบ
ที่มีขนาดโดยรอบยาว 114 กิโลเมตร ครอบคลุมเมืองฮามามัตสึ
และเมืองโคะซาอิ จังหวัดชิซุโอกะ อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบน ้า
กร่อยที่มีความยาวโดยรอบเป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น และ
เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นอันดับ 10 ในญี่ปุ่นอีกด้วย ทิวทัศน์
ของผิวทะเลสาบสีฟา้กับภูเขาที่งดงาม และผิวทะเลสาบจะทอ
ประกายแสงระยิบระยับ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)  

วันทีส่ี่        นาโกยา่ – ทะเลสาบฮามานะโกะ -  มิชมิะสกายวอร์ค - Gotemba Premium Outlets                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                              



 

 

จากนั้นพาทุกท่านไปที่ มิชิมะสกายวอร์ค (Mishima Skywalk) 
สะพานแขวนแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานแขวนที่ให้คนเดินได้ที่มี
เส้นทางที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นประมาณ 400 เมตร สูง 70.6 เมตร
จากระดับน ้าทะเล ที่สะพานแห่งนี้คุณจะได้ชมวิวแบบ 360 องศา 
ซ่ึงที่นี่มีความโดดเด่นอยู่หลายประการ นอกจากจะเป็นสะพาน
แขวนเหล็กที่มีดีไซน์โดดเด่นแล้ว จากที่นี่ท่านยังสามารถชมวิว
ภูเขาไฟฟูจิ พร้อมทะเลสาบทสุรุกะที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลที่ลึกที่สุด
ในญี่ปุ่น (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมบริเวณสะพานแขวน) โดย
บริเวณสะพานจะมีร้านค้าและร้านขายของฝาก ชื่อโซน SKY 
GARDEN ประดับด้วยดอกไม้สวยงามมีอาหารและเคร่ืองดื่มที่
ท าจากักผลไม้สดๆดีต่อสุขภาพ อีกทั้งยังมีขนมเค้กหลากหลายรสชาติ ไดฟุกุสตอเบอรร่ี และของฝากที่ระลึก พวงกุญแจ 
รูปภาพซ่ึงแสดงสัญลักษณ์ของพ้ืนที่นี้ จากนั้นอิสระช้อปป้ิงที่ Gotemba Premium Outlets Outlets ที่ใหญ่ที่สุดในญีปุ่น่
เพราะมีสินค้า ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ดังจากประเทศอื่น ที่นี่นั้นได้รับความนิยมมากๆส าหรับนักท่องเที่ยว จุดที่เป็น
ไฮไลท์ของทีนี้คือสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ถือว่าได้มาช้อปป้ิงพร้อมสัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟฟูจิได้เลย ภายในมี
ร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า
แฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ อีกทั้งยังร้านอาหารอีกมากมาย 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) พิเศษบุฟเฟต่์ขาปู!! 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทา
อาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ที่พัก: Fuji Onsen Area3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 

 
 

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่8)  

วันทีห่้า       ลานสกีฟูจิเทน็ หรือ ฟูจิ สถานทีี่ 5 - JTC Fujinoeki ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ -  ถนนนาคามิเซ – 
        ช้อปป้ิงย่านชินจูก ุ            อาหาร เชา้,เที่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                   
           



 

 

พาทุกท่านไปสนุกสนามกับกิจกรรมที่  ลานสกีฟูจิเท็น Fuji 
ten ski resort เป็นสกีรีสอร์ททางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ 
เป็นท าเลที่สวยงามมากๆของเมือง สามารถมองเห็นภูเขาไฟ
ฟูจิเป็นฉากหลังและทะเลสาบคาวากุจิอยู่เบื้องล่าง อีกหนี่ง
จุดที่น่าสนใจของที่นี้คือวิวภูเขาฟูจิที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้
บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่า
อุปกรณ์เล่นหิมะ) หมายเหตุ: ลานสกีฟูจิเท็น มีก าหนดเปิด 5 
ธันวาคม 2565 แต่ในกรณีหิมะตกไม่มากอาจมีก าหนดเลื่อน
เปิด ดังนั้นขอเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น น าท่านเที่ยวชม 
น าท่าน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่าง
ใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร และเยี่ยม
ชม JTC Fujinoeki ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณ
ใกล้ ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการ
ประทุของภูเขาไฟจากทั่ วทุกมุมโลก  ห้องแสดงภาพ
แผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลอง
แผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยัง
มีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่าง ๆ และโซนช้อป
ป้ิงสินค้างานฝีมือญ่ีปุ่นต่าง ๆ  เช่น มีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองปั้ นดินเผา เคร่ืองส าอาง และของฝากอีกมากมาย  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9)  
น าทุกท่านเดินทางสู่เข้าสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น 
ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู วัดอาซากุสะ SENSOJI 
TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่
เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่
เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกบั คามินา
ริมง (ประตูฟา้ค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มคีวามสงูถงึ 
4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่  เลือกชมและเช่า
เคร่ืองรางอันศักด์ิสิทธิข์องวัดแห่งนีห้รือทา่นสามารถเพลิดเพลนิ
กับการเดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงที่มีช่ือเสียงของวัด มีร้าน
ขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่น
โบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่นน Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี 
เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า และ ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวม
แฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์  และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวใน
ปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซ้ือสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และ
เคร่ืองส าอางค์แบรนด์ตา่งๆมากมายเช่น  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่
ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัด
อย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย 

เย็น        อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Hotel in Narita area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 



 

 

 
 

 
 
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือ บริการแบบกลอ่ง SET BOX (มือ้ที่10)  
    เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตนิาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ประเทศไทย 
09.15 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ601 

 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 
14.35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเทา่นัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด

ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 
ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 14 ต.ค. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 65 ที่เดินทางมาใน
รูปแบบคณะทัวร์ 
 กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login    
 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้ใบรับรอง
จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ Moderna, 
Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 
Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้ 

วันทีห่ก         ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                อาหาร เช้า  
 

https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login


 

 

3. ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี ที่ไมไ่ด้รับวัคซนี สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่
ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทางเช่นกัน 
►เด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน เดินทางกับผู้ปกครองฉีดไม่ครบตามเกณฑ์ จะได้รับการยกเว้นการตรวจ RT-PCR 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 14 ต.ค. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึ้นอยูก่ับทางรัฐบาลญี่ปุน่ 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเ่ข้าพักหอ้งโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมอืงทีร่ะบไุว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 



 

 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  **กรณีท่านมคีวามประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง
อย่างช้า 10วัน พร้อมช าระค่าน ้าหนัก**   

 ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม 10 กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม 20 กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท  
7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้ 

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

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

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 6,000 เยน  / ท่าน  ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีน

ไม่ครบตามเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  



 

 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 

 

 
 

 
 


