
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
 

20.30 น. พรอ้มกันที�สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั น ! อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอรส์ายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าที
ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�น ั�ง 

จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ั*งขาไปและขากลบั 

(นํ *าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื*อนํ *าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี
ปุ่น โดยเที�ยวบินที� XJ600 บริการอาหาร และเครื�องดื�ม        
บนเครื�อง 

 
 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง นารติะ - วดัอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี – เมืองโบราณคาวาโกเอะ - อาบ
นํ าแรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

@A.@@ น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี
ปุ่น หลงัจากผ่านขั.นตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดินทางสู่โตเกียว นํา
ท่าน เก็บภาพประทบัใจกับคู่กับแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ าสุมิดะ 
หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที
สูงที
สุดในโลก ... 
เปิดใหบ้ริการเมื
อวนัที
 22 พฤษภาคม 2666 โดยหอนี. มีความสูง 789 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิค
ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอนัทันสมยั ในช่วงที
เกิดแผ่นดินไหวครั.งใหญ่หอคอยแห่งนี. ได้
พิสูจน์ใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมที
แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหาย
แมแ้ต่น้อยนําท่านชม วัดอาซากุสะ วดัที
เก่าแก่ที
 สุดในกรุงโตเกียว เขา้นมัสการขอพรจาก
พระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองคํา  นอกจากนั.นท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟ
ขนาดยกัษ์ที
มีความสงูถึง 9.6 เมตรซึ
งแขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซื. อ
เครื
องรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปปิ. งที
 มี 
ชื
อเสียงของวดั มีรา้นขายของที
ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื
องรางของขลัง ของเล่นโบราณ 
และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที
คนญี
ปุ่น มายงัวดัแห่งนี. ตอ้งมาต่อคิวกันเพื
อลิ. มลองกบัรสชาด
สุดแสนอร่อย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่าเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ เมืองเก่าที
ไดขึ้. นชื
อวา่เป็นเมืองเกียวโตนอ้ย เมืองคาวาโกเอะ
มีเสน่หแ์บบโบราณที
ยงัคงสภาพใหเ้ราไดเ้ห็นจนถึงทุกวนันี.  อดีตหวัเมืองสาํคญัในสมยัเอโดะ ที

พรอ้มจะพาเรายอ้นยุคสู่สมัยเอโดะดว้ยอาคารบา้นเรือนแบบดั.งเดิมพรอ้มแสดงใหเ้ห็นถึงวิถี
การใชชี้วิตของชาวญี
ปุ่นในสมยัที
ขา้วเป็นสมบติัอนัลํ.าค่าของชาวญี
ปุ่น  จากนั.นนําท่านสู่ ถนนคุ
ราซึคุริ ยา่นเมืองเก่าใหท่้านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศยอ้นยุคสมยัเอโดะ บา้นเรือนยอ้นยุคที
ถอด
ยาวริมสองฝั
ง  พรอ้มใหท่้านไดช้มหอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ   ก่อสรา้งเป็นอาคารสามชั.นสูง 
?7 เมตร อายุยาวนานกว่า 86@ ปี ไดชื้
อว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ  จากนั.นให้
ท่านไดเ้ดินเที
ยว  ตรอกขนมโบราณคาชิยะ  โยโคโช เป็นซอยเล็ก ๆ ที
มีรา้นคา้ขายขนมโหล
ราคาถูกแบบโบราณและอาหารวา่งซึ
งส่วนใหญ่จะมีราคาประมาณ 50 เยน ส่วนใหญ่ก็เป็นบา้น
ของชาวบา้นในย่านนั.นที
เปิดเป็นรา้นขนมกนัมาตั.งแต่สมยัโบราณ นักท่องเที
ยวจาํนวนมากมา
ที
นี
 เพื
อเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของช่วงเวลาสมัยโชวะ  อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื. อของฝาก 
สินคา้พื. นเมืองมากมายตามแบบฉบบัของเมืองคาวาโกเอะ 
 
 
 
 
 
 
 

 
พกัที�  FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรอืเทียบเท่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอิ้�มอรอ่ยกบัมื อพิเศษที�มี
ขาปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ มลองรสชาตปูิพรอ้มนํ าจิ มสไตสญ์ี�ปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท่้านได้
ผ่อนคลายกบัการแช่นํ าแรธ่รรมชาต ิเชื�อว่าถา้ไดแ้ช่นํ าแรแ่ลว้ จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงาม
และช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สาม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั นที� b) – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – หมู่บา้นนํ าใสโอชิโนะ ฮคัไค –  
                  ขอพรเสริมความรํ �ารวย ณ ศาลเจา้อารายา ยามะ  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั น 5 โดยรถโคช้ (ขึ. นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) ใหท่้าน
ไดส้ัมผัสอากาศอันบริสุทธิGบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที
ระลึก กับภูเขาไฟที
ไดชื้
อว่ามีสัดส่วน
สวยงามที
สุดในโลก ซึ
งเป็นภูเขาไฟที
ยงัดับไม่สนิท และมีความสูงที
สุดในประเทศญี
ปุ่นจาก
ดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
จากนั.น นําท่านเยี
ยมชม พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ที
จาํลองเรื
องราวของภูเขาไฟฟู
จิ และใหท่้านไดส้ัมผัสกับความรูสึ้กของการจําลองเรื
องราวเกี
ยวกับแผ่นดินไหวที
เกิดขึ. นใน
ประเทศญี
ปุ่น จากนั.นอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื. อของที
ระลึกตามอธัยาศยั 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นนํ าใสโอชิโนะฮัคไค นําท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ.าบริสุทธิGจาก
ภูเขาไฟฟูจิ ที
เป็นแหล่งนํ.าตามธรรมชาติตั.งอยู่ในหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทาง
กลับกันคือกลุ่มนํ. าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกา้วแรกที
ย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผัสไดถึ้ง
อากาศบริสุทธิG และไอเย็นจากแหล่งนํ.าธรรมชาติที
มีใหเ้ห็นอยูทุ่กมุม โดยในบ่อนํ.าใสแจ๋วมีปลา
หลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่านํ.าแต่ละบ่อนั.นเย็นเจีJ ยบถึงใจจน
แอบสงัสยัว่าน้องปลาไม่หนาวสะทา้นกนับา้งรึ เพราะอุณหภูมิในนํ.าเฉลี
ยอยูที่
 10-12 องศาฯ
นอกจากชมแลว้ก็ยงัมีนํ.าผุดจากธรรมชาติใหต้กัดื
มตามอธัยาศยั และที
สาํคญั หมู่บา้นโอชิโนะ
ยงัเป็นแหล่งชอ้ปปิ. งสินคา้โอทอปชั.นเยี
ยม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จากนั.นนําท่านขอพรเสริมความรํ 
ารวย ณ ศาลเจา้อารายา ยามะ ศาลเจา้แหง่นี. ถือเป็นขุมพลงั
แห่งความรํ 
ารวยที
ตั.งอยู่บริเวณชั.นที
 2 ของภูเขาไฟฟูจิแห่งจงัหวดัยามานาชิ ซึ
งที
นี
 ถือว่าเป็น
ศาลเจา้แหง่โชคลาภอนัดบัตน้ ๆ ที
ชาวญี
ปุ่นมกัจะเดินทางมาขอพรกนั ในชว่งวนัที
 ?N ตุลาคม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของทุกปี จะถือเป็นวนัพิเศษที
ทางศาลเจา้จะจดังานบูชาเทพเจา้แห่งความรํ 
ารวยขึ. น นอกจาก
เรื
องโชคลาภดา้นเงินทอง ศาลเจา้แหง่นี. ยงัมี หินศกัดิiสิทธิi ที
มีพลงัอาํนาจสามารถตอบคาํถาม
ไดว้่าสิ
งที
เราหวงัอยูห่รือพรที
เราขอนั.นจะเป็นจริงตามความตอ้งการหรือไม่ เพียงเรานึกถึงสิ
งที

หวงั หรือถามคาํถามเอาไวใ้นใจและยกกอ้นหินขึ. นมา แลว้หินที
เปี
 ยมไปดว้ยพลงักอ้นนี. ก็จะบอก
เราวา่สิ
งที
เราหวงันั.นจะสมหวงัหรือไม่จากนํ.าหนักของหินที
เรารูสึ้ก ซึ
งถา้เรายกหินแลว้รูสึ้กวา่มี
นํ.าหนักเบาก็แสดงวา่ พรขอ้นั.นหรือสิ
งที
เราหวงัจะไดส้มหวงัดงัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
ค ํ �า อิสระอาหารคํ �า ณ จุดพกัรถ ที�มีอาหารหลากหลายใหเ้ลือกสรรไม่ว่าจะเป็น ราเมน ขา้ว

หนา้หมูทอด หมูทอดทงคนัส ึฯลฯ 
พกัที� NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 
วนัที�สี�  โตเกียว – อิสระเลือกชอ้ปปิ งเตม็วนั หรอืเลือกซื อทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
อิสระเต็มวัน ใหท่้านอิสระชอ้ปปิ. ง หรือเดินทางสู่สถานที
ท่องเที
ยวอื
น ๆ โดยมีไกด์คอยให้
คาํแนะนําในการเดินทาง อาทิ 
- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ที
สรา้งขึ. นเพื
ออุทิศและเป็นที
สถิตยว์ิญญาณ

ขององค์สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ซึ
งเป็นจักรพรรดิที
มีความสําคัญกับประเทศญี
ปุ่นยุค
ปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ
ง และไดร้บัความเคารพจากชาวญี
ปุ่นยุคปัจจุบนัมากที
สุด   

- ยา่นฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื. อผา้ เครื
องประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี
ปุ่น หากคุณคือคนที
กาํลงั
มองหาซื. อเสื. อผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซื. อเสื. อผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหา
ไดจ้ากที
นี
 อีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญี
ปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที้
นี

ได ้จะมีวยัรุ่นญี
ปุ่นน่ารกัๆ เดินกนัเต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนั.นแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปปิ. งสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที�ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบับ 
MADE IN JAPAN ที� SHOP นี มีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั งยงัมีรา้นขายตุก๊ตา KITTY 
DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั งยังมี SHOP 
ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื อ COMME DES GARCONS อีก
ดว้ย  

- ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั 
นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที
ระลึกกับ                
“ฮาจิโกะ” รูปปั. นสุนัขแสนรูที้
กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสาํหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดท
แฟชั 
นสไตล์โตเกียวที
ตึก(?@Y) อิจิมารุคิว ทั.งเสื. อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื
องประดับและ
แฟชั 
นชั.นนําของญี
ปุ่นในฤดตู่างๆอื
นๆมากมาย  

เที�ยง  เพื�อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ ง อิสระอาหารเที�ยงตามอธัยาศยั  
หรือเลือกเดินชอ้ปปิ. งย่านดงั ย่านชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซื. อสินคา้นานา
ชนิด ไดจ้ากที
นี
  ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื�องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื�องสาํอาง ต่างๆ กันที�รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา
เครื�องสาํอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที�ราคาถูกกว่าบา้นเรา 
3 เท่า, ครมีกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที�คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งดี  และสนิคา้อื�น ๆ  หรอืให้
ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซื อสนิคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต 
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื อ  COMME DES GARCONS, H&M ห รื อ เลื อ ก ซื อ รอ ง เท้ า
หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที้�รา้น 
ABC MART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซื. อดิสนียแ์ลนด์เพิ
มท่านละ u,v@@.- บาท (ไม่รวม
ค่าเดินทาง) ดีสนียแ์ลนด์โลกแห่งจินตนาการของ
ราชาการต์นูญี
ปุ่นซึ
งเป็นดิสนียแ์ลนดแ์หง่แรกที
สรา้ง
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรา้งขึ. นในปี พ.ศ. 
2627 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 7@@ 
ลา้นบาท ใหท่้านสนุกสนานกบัเครื
องเล่นนานาชนิด 
(ไม่จาํกดัจาํนวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ 
ใหท่้านเล่นเครื
องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรื
องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน 
Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชม
ภาพยนตรส์ามมิติThe Invention of the Year ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจา่ยเลือกซื. อ
สินคา้ที
ระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด์อีกทั.งยงัจะไดส้มัผัสกบัตัวการต์ูนเอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง 
มิกกี. เมา้ส์ มินนี
 เมา้ส์ พรอ้มผองเพื
อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจบัจ่ายซื. อของที
ระลึก
น่ารกัในดิสนียแ์ลนด ์

คํ �า  อิสระอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั 
พกัที� NARITA REST HOUSE HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 
วนัที�หา้  วดันารติะ - ตลาดปลาซึกิจ ิ– โอไดบะ -  ดิวตี ฟร–ี อิออน – กรุงเทพฯ –  
                  สนามบินดอนเมือง 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านชม วัดนาริตะซัง ตั.งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัที
ไดร้บัความศรทัธาอย่างสูง
โดยเฉพาะอยา่งยิ
งในวนัขึ. นปีใหม่จะคลาคลํ 
าไปดว้ยผูค้นที
มาขอพรสิ
งศกัดิGสิทธิGนับแสนเพื
อขอ
พรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อนัศกัดิGสิทธิGเลือกซื. อ “เครื
องราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั.งสินคา้
ที
ระลึกต่างๆ ในราคายอ่มเยา  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั.นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ นับเป็นที
ที
มีชื
อเสียงมากที
สุดของญี
ปุ่น อีกทั.งยงัเป็น
ที
รูจ้กักันดีว่าเป็นหนึ
 งในตลาดปลาที
ใหญ่ที
สุดในโลกจากการที
มีการซื. อขายสินคา้ทะเลกว่า 
2,000 ตนัต่อวนั ภายในตลาดแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ
งมีรา้นคา้ปลีกและ
รา้นอาหารตั.งเรียงรายเป็นจาํนวนมาก และส่วนภายในซึ
งเป็นบริเวณที
รา้นคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกิจ
และเป็นจุดที
มีการประมูลปลาทูน่าที
มีชื
อเสียง ความที
มีสินคา้จาํนวนมากไม่ว่าจะเป็นปลา
ทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผกัผลไม ้จึงทาํใหต้ลาดแหง่นี. คึกคกัคนเยอะกนัตั.งแต่เชา้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที�ยง  เพื�อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ ง อิสระอาหารเที�ยงตามอธัยาศยั  

จากนั.นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองที
เกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็น
เกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื
อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได้
กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เนื
องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซน
อาหาร หา้งสรรพสินคา้ และอื
นๆ อีกมากมาย นอกจากนั.นยังเต็มไปดว้ยสถานที
ท่องเที
ยว
หลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาที
นี
 ก็
สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากที
 นี
 คือสถานที
 ท่องเที
 ยวสุดฮิตของนักท่องเที
ยวทั. งในและ
ต่างประเทศ และยงัสามารถ 
ชอ้ปปิ. งสินคา้เครื
องสาํอางค ์อาหารเสริม เครื
องประดบัคุณภาพดีที
รา้นคา้ปลอดภาษี ณ ดิวตฟีร ี 
เพื�อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระคํ �าตามอธัยาศยั 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั.นนําท่านอิสระชอ้ปปิ. ง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก ้ ซื. อ
ของฝากก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคท
ชาเขียวสามารถหาซื. อไดที้
นี
 ไดเ้ลย **เพื�อไม่เป็นการเสียเวลาชอ้ปปิ งอิสระอาหารคํ �าตาม
อธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู ่สนามบินนารติะ เพื�อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

u@.�b น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที
ยวบินที
 XJ60v บริการอาหารและ
เครื�องดื�มบนเครื�อง 

วนัที�หก กรุงเทพฯ 
@�.ub น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

**************************************** 
** หากท่านที
ตอ้งออกตัว̂ภายใน (เครื
องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที
เจา้หนา้ที
ทุกครั.งก่อนทาํการ 
ออกตัว̂เนื
องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี
ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ ** 
 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
 

 

ผูใ้หญ่หอ้งละ  
u-! ท่าน 

 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตั �ว 

เครื�องบิน 
@� – @� กรกฎาคม ub�� ��,��� A,@@@ �@,��� 
@b – �@ กรกฎาคม ub�� ��,��� A,@@@ �@,��� 
@� – �� กรกฎาคม ub�� ��,��� A,@@@ �@,��� 

 

** ราคาเด็กอายไุม่เกิน u ปี �@,000 บาท 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น 

ทา่นละ �b@@ บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก !@ วนัก่อนการเดินทางเท่านั น ไม่เช่นนั นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั งสิ น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจ่ายค่า



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั �วไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถี้�ถว้นก่อนการจอง
ทวัรทุ์กครั ง เพื�อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  
การเดินทางในแต่ละครั งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน !@ ท่านขึ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิiในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ �@,@@@.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิiในการคืน
มัดจาํทั งหมด เนื�องจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตั �วเครื�องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที�เรียบรอ้ย 
ยกเวน้ค่าภาษีนํ ามนัที�ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที�เหลือ กรุณาชาํระ u� วนัก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหต ุ �. ตั �วเมื�อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี รวม 
� ค่าตัว̂เครื
องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที
มี 
� ค่านํ.าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 2@ กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที
ยวตามรายการ 
� ค่าที
พกัตามที
ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที
ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื. อที
ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ ?,@@@,@@@ บาท  (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั นใน
ประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอื
ธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้
ประเทศญี�ปุ่น  *ดงัตอ่ไปนี  

 
1. ตั �วเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิ�งที�ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ นในระหว่างที�พาํนกัใน
ประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 
โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี ไม่รวม 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั.นในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน ?6 วนั) **ถา้กรณีที
ทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      
ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ
ม ท่านละ ?,N@@ บาท** 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที
ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื
องดื
มที
สั 
งเพิ
มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ �b@@ บาท /ทริป/ตอ่ทา่น 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ
ม N% และภาษีหกั ณ ที
จา่ย 8% 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี
ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั.นในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน ?6 วนั) 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื
อสาํรองที
นั
ง  
2. นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที
เหลือทั.งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที
ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์.นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง

บริษัท ดังนี.  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที
รฐับาลประกาศในปีนั.นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของ

ทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที
นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื
อนการเดินทาง นักท่องเที
ยวหรือ

เอเจนซี
(ผูมี้ชื
อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที

บริษัทอย่างใดอย่างหนึ
งเพื
อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับ
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
 (ผูมี้ชื
อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที
บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ
งเพื
อทาํเรื
องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที
ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื
อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี.  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที
ชาํระแลว้  
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ ?6 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 6@ ของเงินค่าบริการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที
ชาํระแลว้ทั.งหมด 
ทั.งนี.  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที
ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที
ชาํระแลว้เนื
องในการเตรียมการจดัการนํา
เที
ยวใหแ้ก่นักท่องเที
ยว เชน่ การสาํรองที
นั
งตัว̂เครื
องบิน การจองที
พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที
ตอ้งการันตีมัดจาํหรือซื. อขาดแบบมีเงื
อนไข หรือเที
ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั.งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี.  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที
รฐับาลประกาศในปีนั.นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของ
ทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิGในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที
ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์. สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื
อการท่องเที
ยวเท่านั.น 
2. ทัวร์นี. เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที
ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั.งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั.งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิGในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า ?6 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที
ยวหรือเอเจนซี
ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย N วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที
ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย ?@ วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที
มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที
ยวทุกท่านยินดีที
จะชาํระค่าบริการเพิ
มจากการที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที
ทาง
บริษัทกาํหนดเพื
อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที
จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิG ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื
อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื
อ เลขที
หนังสือเดินทาง และอื
นๆ เพื
อใชใ้นการจองตัว̂เครื
องบิน ในกรณีที
นักท่องเที
ยวหรือเอ
เจนซี
มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิGในการเปลี
ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื
อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที
เดินทางจริงของประเทศที
เดินทาง ทั.งนี.  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที
ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิG ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที
 เพิ
มขึ. นของ
นักท่องเที
ยวที
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี
ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื
น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี. คํานวณจากอัตราแลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที
ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั.น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิGในการปรบัราคาค่าบริการเพิ
มขึ. น ในกรณีที
มีการเปลี
ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี
ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว̂เครื
องบิน ค่าภาษีเชื. อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี
ยนแปลงเที
ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั.น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
�. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที
จะนําติดตวัขึ. นเครื
องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน ?@@ มิลลิลิตร
ต่อชิ. น และรวมกนัทุกชิ. นไม่เกิน ?,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ
งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ
นําออกมาใหเ้จา้หน้าที
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ ? ใบเท่านั.น ถา้สิ
งของ
ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที
กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบิน
เท่านั.น  
 

u. สิ
งของที
มีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบินเท่านั.น  
!. ประเทศญี
ปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์
ทาํมาจากพืช และเนื. อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด  ไข่ เนื. อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื
อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที
จะมาจากสิ
งเหล่านี.  หากเจา้หน้าที
ตรวจพบ จะตอ้ง
เสียค่าปรบัในอตัราที
สงูมาก 

  

 

 


