
 

  ✔รหสัทวัร ์ ll  IJXJ42 
>>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

JXJ42 SNOW WALL GOLDEN ROUTE 6วนั4คนื 
เที�ยวญี�ปุ น.. โอซากา้ เกยีวโต โตเกยีว ฟูจ ิซริาคาวาโกะ ทาคายามา่ 

 

ที�พัก นาโกย่า 1 คนื • โทยามะ 1 คืน • ยามานาชิ/ฟูจิออนเซ็น 1 คืน • นาริตะ 1 คืน • พิเศษ บุฟเฟ ต์ ป;< งย่างYakiniku ชาบู และ ขาป ู
 

 

ตื�นตาตื�นใจกับกําแพงหิมะ บนเทือกเขาเจแปนแอลปJ เยือนปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ภูเขาไฟฟูจิชั<น 5 วัดอาซากุสะ ช้อปป;< งย่านชินจกู ุ
 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)    
นํ<าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง 20 Kg. + Carry on 7 Kg.  

วันที� โปรแกรมทอ่งเที�ยว เช้า เที�ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   XJ612 BKK-KIX 00.55-08.40     

2 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอ
ซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นาโกย่า   

 �  
Chisun in Nagoya 3* หรือ  

ระดับใกล้เคียงกัน 

3 
นาโกย่า - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้าน LITTLE KYOTO - 
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  - โทยามะ 

� � � 
Oark Canal park Hotel Toyama 

3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน   

4 
เส้นทางเจแปนแอลปJ Tateyama Kurobe Alpine เร ิ�มตน้ ทาเต
ยามะ สิ<นสุดที� โองซิาวะ – ที�พักออนเซ็น  

� � � 
Yukari No Mori Yamanakako 3* 

หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

5 
ชมภูเขาไฟฟูจิ สถานีที� 5 -  เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี�ปุ น 
Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี – วัดอาซากุสะ 
-  โตเกียว – ย่านชินจุกุ - นาริตะ 

� �  
Hotel Nikko Narita 3*  
หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

6 
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ
ภูมิ    XJ601  NRT-BKK 09..15-15.10 

�    



 

 

� FLIGHT:  
DEPARTURE: XJ612  BKK-KIX 00.55-08.40   

RETURN: XJ601  NRT-BKK 09.50-13.50 
 

 
 

21.30 น. พร้อมกันที� ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั<น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA 
X (XJ) มีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเปwา 

 
 
 

 

00.55 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี�ปุ น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที�ยวบินที� XJ612  

                 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื�อง บนเครื�องมีจําหน่าย) 

08.40 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี�ปุ น (เวลาท้องถิ�นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนา(ิกา  

 ของท่านเป*นเวลาท้องถิ�น เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศ

ญี�ปุ นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื<อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ าฝ{นจะมีโทษจับและปรับ จากนั<นพาทุกท่าน

เดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป|นเมืองที�มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป|นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป|นอันดับ 3 ของประเทศญี�ปุ น 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเดี�ยว / เดินทาง
ท่านเดียว เพิ�ม (บาท) 

ที�นั�ง หมายเหตุ 

09-14 พฤษภาคม 66 42,888 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 ป� 

6,000 บาท) 
9,500 

30  

10-15 พฤษภาคม 66 41,888 30  

11-16  พฤษภาคม 66 42,888 30  

16-21  พฤษภาคม 66 42,888 30  

18-23 พฤษภาคม 66 41,888 30  

19-24 พฤษภาคม 66 39,888 30  

23-28 พฤษภาคม 66 44,888 30  

24-29 พฤษภาคม 66 39,888 30  

25-30 พฤษภาคม 66 39,888 30  

01-06 มิถนุายน 66 43,888 30  

03-08 มถิุนายน 66 41,888 30  

07-12 มิถุนายน 66 39,888 30  

09-14 มิถุนายน 66 39,888 30  

13-18 มิถุนายน 66 42,888 30  

15-20 มถิุนายน 66 41,888 30  

16-21 มิถุนายน 66 39,888 30  

23-28 มถิุนายน 66 39,888 30  

27 มิถุนายน –  
02 กรกฎาคม 66 

39,888 30  

วันที�หนึ�ง    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันที�สอง    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ               
                         � อาหาร เที�ยง                                                                                                



จากนั<นพาทุกท่าน ถ่ายภาพด้านหนา้กบั ปราสาท

โอซาก้า Osaka Castle ชมความสวยงามปราสาท

เก่าแก่ของญี�ปุ น ถูกสร้างขึ<นในช่วงครึ�งหลังของ

ศตวรรษที� 16 เพื�อเป|นที�พํานักของโทโยโทมิ ฮิเด

โยชิ ผู้รวมญี�ปุ นให้เป|นหนึ�งเดียวในสมัยนั<น ใช้

เว ลาตั<ง แต่เริ�ม ก่อสร้างจนถึง เสร็จสมบูรณ์

ยาว น าน กว่า 16 ป�  เป|น ปราสาท ขนาดใหญ่ที�

กลายเป|นหนึ�งในสัญลักษณ์ของญี�ปุ น ในป�จจุบัน

ปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ใน

สภาพที�น่าเกรงขามและยิ�งใหญ่ จนนับว่าเป|นหนึ�ง

ในสามปราสาทที�มีชื�อเสียงที�สุดในญี�ปุ น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)   

เที�ยง     �รับประทานอาหารเที�ยง (มื<อที�1) บุฟเฟ ต์ป;< งย่าง Yakiniku 

 เท ี�ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป|นศาลเจ้าที�มีความเก่าแก่มากกว่าพันป� สร้างขึ<นครั<งแรกในป� ค.ศ.711 บนยอด

เขา Inariyama หรือที�คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจิ<งจอก เป|นสถานที�ที�มีความสําคัญแห่งหนึ�งของเมือง

เกียวโต (Kyoto) มีชื�อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ หรือเสาประตูสีแดงที�เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจํานวนหลายหมื�นต้นจน

เป|นทางเดินได้ทั�วทั<งภูเขาอินาริ ผู้คนเชื�อกันว่าเป|นภูเขาศักดิ�สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป|นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การ

เก็บเกี�ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ<งจอกเป|นสัตว์คู่กาย ดังนั<นบริเวรศาลเจ้าจึงมีรูปป�< นจิ<งจอกอยู่  

เย็น � อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 ที�พัก: Chisun in Nagoya / Aichi area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

 ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื<อที�2)  
นําท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama Old 
Town) ตั<งอยู่ในเมืองทาคายาม่า (Takayama) ของจังหวัด
กิฟุ (Gifu) เป|นย่านที�เต็มไปด้วยอาคารบ้านไม้โบราณและ
ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป|นอย่างดีจนถึงทุกวันนี< เดนิชม หมู่บ้าน 
LITTLE KYOTO หรือย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป|น
เขตเมืองเก่าที�มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที�มีอายุ
กว่า 300 ป�ไว้ได้เป|นอย่างดี เป|น 1 ใน ย่านที�เรียกว่าเป|น Old 
Town ของญี�ปุ น เมื�อครั<งหนึ�งในอดีตคือในยุคเอโดะ (ค.ศ. 
1603 – ค.ศ. 1868) มีความเฟ{�องฟูทางเศรษฐกิจอย่างมาก
เพราะว่าเป|นย่านศูนย์กลางสําหรับการทําการค้าของ เมือง 
Takayama มีถนนที�เชื�อมระหว่างสถานที�สําคัญทั<ง ปราสาท, วัด และศาลเจ้า จุดเด่นคืออาคารเก่าแก่ส่วนใหญ่ก็ตกทอดมา
ตั<งแต่ยุคเอโดะมาถึงป�จจุบัน เป|นการสร้างบ้านเรือนตามสไตล์แบบญี�ปุ นแท้ บ้านทั<ง2 ข้างทางจะมีแต่เฉพาะสีนํ<าตาลหรือสี
ดํา ในป�จจุบันนี<ถ้าใครจะสร้างบ้านหลังใหม่ก็จะต้องใช้แค่2 สีนี<เท่านั<น เพื�อไม่ให้โดดหรือดูแปลกแยกออกมาจากบ้านหลังอื�น 
อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที�ยวและชื�นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ�งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้าน

วันที�สาม   นาโกย่า - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้าน LITTLE KYOTO - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  - โทยามะ 
            � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น     



ผลิตและจําหน่ายเหล้าสาเก ร้านทํามิโสะ ร้านซูชิ ไอศกครีม 
ของหวาน ฯลฯ พร้อมทั<งเลือกซื<อของที�ระลึกพื<นเมือง
เฉพาะถิ�น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มี
หน้าตา ซึ�งถือว่าเป|นสัญลักษณ์หนึ�งของเมืองทาคายาม่า 
แ ล ะ เ ป| น สิ น ค้ า ย อ ด นิ ย ม   ห รื อ  ถ่ า ย รู ป กั บ ส ะ พาน 
Nakabashi Bridge สะพานสีแดง ที�ทอดข้ามแม่นํ<ามิยากา
วะซึงเป|นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย  

เที�ยง     � รับประทานอาหารเที�ยง (มื<อที�3) Japanese Set  
พาทุกท่านไปชมสถานที�ชื�องดังของญี�ปุ น หมู่บ้านมรดก
โลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้านมรดกโลกแห่ง
ที� 6 ของญี�ปุ น  ที�นี�ได้รับการขึ<นทะเบียนเป|นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมพร้อมๆกับภูเขาโกคายามะ จังหวัดโทยามะในป� 
1995 เป|นหมู่บ้านชาวนาที�ตั<งอยู่ในหุบเขาตามแม่นํ<าโชกาวะ 
(Shogawa) เป|นหมู่บ้านเล็กๆ ตั<งอยู่ท่ามกลางหุบ เ ขา 
ตั<งอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟูและโทยาม่า (Gifu and 
Toyama Prefectures) ท าง ตอนกลางของเกาะฮอนชู 
ประกอบไปด้วยบ้านเรือนที�มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ป� 
จุดที�ไม่ควรพลาดเมื�อมาชิราคาวาโกะ คือบ้านเก่าแก่ประจํา
หมู่บ้านอย่าง Wada House หรือ Kanda House ที�ถือว่า
เป|นบ้านทรงกัสโซ่แบบโบราณที�อนุรักษ์เอาไว้จวบจนป�จจุบันอันเป|นสมบัติของชาติ และพิพิธภัณฑ์ที�จัดแสดงวิถีชีวิตการ
เป|นอยู่ของคนในหมู่บ้าน นอกจากชิราคาวาโกะจะมีบ้านเก่าแก่ดั<งเดิมของญี�ปุ นให้เราได้เดินชม ก็ยังมีบ้านหลายๆหลังที�เป;ด
เป|นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที�ระลึก อิสระให้ทุกท่านชิมอาหาร ของหวาน และถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มื<อที�4) เมนูบุฟเฟ ต์ชาบู 

ที�พัก: Oark Canal park Hotel Toyama 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน   

ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 
 
 

 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื<อที�5)  

 น ําท ่านชมไฮไลท์ เจแปนแอลปJ ทาเตยามะ-คุโรเบะ (Tateyama 

Kurobe Alpine Route) เส้นทางที�เร ิ�มตน้ที�เขาทาเตยามะ  ในจังหวัด

โทยามะ (Toyama) ไปสิ<นสุดที�สถานโีองซิาวะ (Ogisawa) ในจังหวัด

นะงะโนะ (Nagano) ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และต้อง

อาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดินทาง ทั<งเคเบิ<ลคาร์ รถ

บัส และกระเช้าไฟฟ�า เป|นต้น โดยตลอดเส้นทางท่านจะได้รื�นรมย์กับ

ทิวทัศน์อันยิ�งใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลปJเหนือซึ�งครอบคลุม

ระยะทางกว่า 3,000 เมตร (หมายเหตุ: เส้นทางขึ<น-ลง อาจมีสลับจุด

วันที�สี�  เส้นทางเจแปนแอลปJ Tateyama Kurobe Alpine เริ�มต้น ทาเตยามะ สิ<นสุดที� โองิซาวะ – ที�พักออนเซ็น   
            � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น



ขึ<นระหว่างสถานีทาเตยามะลงสถานีโองิซาวะได้ หรืออาจขึ<นและลงเส้นทางเดิม) โดยจะ พาทุกท่านขึ<น Tateyama Cable 

Car เพื�อขึ<นไปยังที�ราบ Bijodaira บนความสูง 977 เมตร แล้วไปต่อ รถบัส Tateyama Highland Bus ขึ<นไปจนถึงสถานี 

Murodo ระหว่างทางที�นั�งรถบัสก็จะมีวิวกําแพงหิมะเตี<ยๆ และวิวภูเขาให้ชม มีวิดีโอบรรยายข้อมูลเกี�ยวกับเส้นทางนี<และจุด

ท่องเที�ยวต่างๆ เดินทางถึง ทิวทัศน์สุดพิเศษที�สถานีมูโรโด (Murodo Terminal) สถานีรถที�สูงที�สุดอยู่ที�ความสูง 2,450 

เมตร ซึ�งสูงที�สุดของแจแปนแอลปJ ที�ตั<งของจุดไฮไลทถ์่ายภาพ กําแพงหิมะสูงชัน Tateyama “Yuki-no-Otani” Snow 

Wall ภายในสถานีมีทางขึ<นจุดชมวิวด้านบน และทางเดินกําแพงหิมะ สูงกว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที�สวยงาม

และอากาศอันหนาวเย็น นับเป|นอีกทัศนียภาพที�ตื�นตาตื�นใจ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที�ประทับใจ  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เที�ยง �รับประทานอาหารเที�ยง (มื<อที�6)  

 จากนั<นพาทุกท่านขึ<น กระเช้า Tateyama Ropeway 

แล้วไปต่อด้วย Kurobe cable car เคเบิ<ลคาร ์นําท่าน

เดินเทา้แวะชม เขื�อนคุโรเบะ ซึ�งเป|นเขื�อนกั<นนํ<าที�ใหญ่

ที�สุดของประเทศญี�ปุ น โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก

และชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 

186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ�งใช้เวลา

ตั<งแต่เริ�มบุกเบิกจนเสร็จสิ<นประมาณ45 ป� เฉพาะตัว

เขื�อนใช้เวลาในการสร้าง4 ป� โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื�อ

ข้ามเขื�อน 800 เมตร ประมาณ 15 นาที ชมทัศนีย์ภาพทะเลสาบคุโรเบะที�สวยงาม ต่อกันด้วย Kanden Tunnel Electric bus 

เป|นรถบัสซึ�งใช้พลังงานไฟฟ�า นั�งรถบัสลอดอุโมงค์ทะลุเขาทาเตยามะ ไปอีกฝ�� งซึ�ง เพื�อเดินทางไปสิ<นสุดที� สถานีโองิซาวะ 

เย็น       � รับประทานอาหารเย็น (มื<อที�7) พิเศษบุฟเฟ ต์ขาปู!! 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบนํ<าแร่ออนเซ็น (Onsen) นํ<าแร่ในสไตล์ญี�ปุ น ให้ท่านได้

พักผ่อนอย่างเต็มอิ�ม ซึ�งชาวญี�ปุ นเชื�อว่านํ<าแร่ธรรมชาตินี<มีส่วนช่วยเรื�อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ<น การบรรเทา

อาการปวดเมื�อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบํารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั�ง 

ที�พัก: Yukari No Mori Yamanakako 3* / Yamanashi area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 

 
 
 



 
 
 

 

เช้า     � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื<อที�8)  
 นําท่าน ขึ<นภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ�นอายอย่างใกล้ชิดที� 

สถานีที� 5 บนระดับความสูงที� 2,500 (ขอสงวนสิทธิ�ไม่ขึ<นในกรณี
อากาศไม่เอื<ออํานวยหรือทางขึ<นป;ดโดยเปลี�ยนเที�ยวที� พาทุกท่านชม 
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก Oshino Hakkai Village เป|นหมู่บ้านที�ตั<งอยู่
ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-
ko) ซึ�งในป� 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป|นมรดกทางวัฒนธรรมของ
โลกในบริเวณนี<มีบ่อนํ<าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป|นนํ<าที�เกิดจากการ
ละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ป� อิสระ
ถ่ายภาพ หรือ  ชิม ของ อร่อยๆ เช่น  โม จิ ย่าง )  อิสระ ให้ท่านได้
บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี< พร้อมทั<งเลือกชมและซื<อสินค้าพื<นและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย จากนั<นนาํ
ท่านสัมผสัประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญี�ปุ น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี�ปุ น มีเซนเซมาสอนการชงชา
แบบญี�ปุ นตั<งแต่การวอมอุปกรณ์ การชง และขั<นตอนการดื�ม และที�สําคัญเป|นการเรียนชงชาที�วิวดีมากๆ มองเห็นภูเขาไฟฟู
จิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพราะสถานที�เรียนตั<งอยู่บน ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free  โดยชั<นล่างของ
ที�นี�เป|นร้านขายข อง เช่น วิตามินบํารุงต่างๆ สรรพคุณหลายชนิด และสินค้าชื�อดังของญี�ปุ น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ 
และ KAREN Special Set เซตโปรโมชั�นสุดคุ้ม ที�รวบรวมสินค้าตัวเด็ดเอาไว้ คลีนเซอร์ ครีมบํารุงผิวหน้า โลชั�นนํ<านม และ 
ครีมกันแดด และมีสินค้าอื�นๆเช่น ลูกบอลลูกบอลซักผ้า แผ่นแปะแก้ปวด หรือแผ่นดูดกลิ�น สามารถเลือกซื<อเป|นของฝากได้  

เที�ยง �รับประทานอาหารเที�ยง (มื<อที�9)  
 พาทุกท่าเที�ยว ชม  วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ

นมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคําที�เป|นทอง
สัมฤทธิ� มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที�เก่าแก่
ที�สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป|นที�ระลึกกับ คามินา
ริมง (ประตูฟ�าคํารณ) ซึ�งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที�มีความ
สูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที�ใหญ่ที�สุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชม
และเช่าเครื�องรางอันศักดิ�สิทธิ�ของวัดแห่งนี<หรือท่านสามารถ

เ พ ลิดเพลินกับการเดิน  ถน น นาคามิเซ ถน น ช้อปป;< งที�มี
ชื�อเสียงของวัด มีร้านขายของที�ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป|น
เครื�องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนม ต่างๆ 
ของ ที�ร ะ ลึกต่าง ๆแบบญี�ปุ น ญี�ปุ น  Made In Japan แท้ๆ 
รวมทั<งข้าวของเครื�องใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, 
กระเปwา หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคูก่ ับววิของ
หอคอยที�สูงที�สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) 
แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูป
วิวได้ซึ�งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ  เดินทางกลับสู่ โตเกียว เมือง
หลวง อิสระช้อปป;< ง ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปป;< งขนาดใหญ่ใจ
กลางเมืองหลวงโตเกียว เป|นศูนย์รวมแฟชั�น ของเหล่า
บรรดาแฟชั�นนิสต้า เป|นแหล่งอัพเดทเทรนด์  และเป|นย่าน
ความเจริญอันดับหนึ�งของนครโตเกียวในป�จจุบัน ให้ท่าน
เลือกชมและซื<อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื�องใช้ไฟฟ�า, กล้อง
ถ่ายรูป, นา�ิกา, เสื<อผ้า,รองเท้า และเครื�องสําอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื�น 
ๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั<น8) ซึ�งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป|นร้าน
ดองกี< ที�ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป|นร้านมัตสึโมโต้ที�รวมสินค้า เครื�องใช้เครื�องสําอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้
อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปป;< งตามอัธยาศัย  

เย็น      อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที�พัก: Hotel Nikko Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง  

วันที�ห้า ชมภูเขาไฟฟูจิ สถานีที� 5 -  เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี�ปุ น Kawaguchiko Shikido Duty Free  แหล่งช้อปปลอดภาษี  
  วัดอาซากุสะ -  โตเกียว – ย่านชินจุกุ - นาริตะ             � อาหาร เช้า,เที�ยง  



 
 

 

เช้า      � รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม กรณีโรงแรมอยู่ไกลจากสนามบิน ขอบริการแบบ SET BOX  (มื<อที�10)  
   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื�อเตรียมตัวเดินทางกลับกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

09.15น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย โดย สายการบิน AIR ASIA X  เที�ยวบินที� XJ601  
   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื�อง บนเครื�องมีจําหน่าย ) 

15.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง

เทศกาลหรือวันหยุดของญี�ปุ น  เป|นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี�ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ

ท่านเป|นหลัก เพื�อให้ท่านท่องเที�ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

การบริการของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ น สามารถให้บริการวันละ10 ชั�วโมง มิอาจเพิ�มเวลาได้ โดย

มัคคุเทศก์และคนขับจะเป|นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน

โปรแกรมการเดินทาง 
 

ประกาศสําคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวเท่านั<น ค่าทัวร์ที�จ่ายให้กับผู้จัด เป|นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัด

ได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที�ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั<นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้

บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย

และประเทศญี�ปุ น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั<งค่าตั�วเครื�องบินให้แก่ท่าน 
 

ตามประกาศของรัฐบาลญี�ปุ น (อัพเดท 26 ก.ย. 65) สําหรับการมาตรการเป;ดรับนักท่องเที�ยว ตั<งแต่ วนัที� 11 ตุลาคม 65 ที�เดินทาง

มาในรูปแบบคณะทัวร์ 

��กลุ่มสีนํ<าเงิน (เสี�ยงตํ�า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี< 

- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที�สนามบินญี�ปุ น 

- ไม่ต้องกักตัว 

- นักท่องเที�ยวจําเป|นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั�นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี<  

1. My SOS เพื�อติดต่อเจ้าหน้าที�สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื�องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื<อ ซึ�งสามารถทํา 

VDO call ได้และแชทได้ ต้องทําการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี�ปุ น 6 ชั�วโมง และแอพต้องเปลี�ยนจากสีแดงเป|นสีเหลืองเมื�ออัพ

โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี�ยนเป|นสีเขียว 

2.Google maps ลิ<งค์กับ My SOS เพื�อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที�อยู่ในญี�ปุ น 

3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ<ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

► เอกสารที�ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที�ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจํานวน 3 เข็ม ที�ออกโดยกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป|นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั<น หรือ สามารถใช้ใบรับรอง

จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป|นไปตามที�องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั<งหมด 7 ยี�ห้อ 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 

3. สําหรับผู้ที�ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป|นลบ ภายใน 72 ชั�วโมงก่อนการ

เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป|นภาษาอังกฤษ)   

► เด็กอายุตํ�ากว่า 18 ป� ที�ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที�ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่

ครบ เด็กจําเป|นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป|นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 
 

ข้อมูลการเข้าประเทศญี�ปุ นอัพเดท ณ วนัที� 26 ก.ย. 65 อาจมีการเปลี�ยนแปลงขึ<นอยู่กับทางรัฐบาลญี�ปุ น 

วันที�หก      ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                          � อาหาร เช้า  
  



เงื�อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั<งนี<จะต้องมีจํานวน 20 ท่านขึ<นไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที�มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื�อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ�ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�ม (ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั<ง มิฉะนั<นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั<งสิ<น  

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์  

- ค่าทัวร์ส่วนที�เหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเป|นต้องออกตั�วก่อนท่านจําเป|นต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือ

ตามที�บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั<น 

**สําคัญ ** สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ�ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั<นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 

เงื�อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั<งแต่ 30 วันขึ<นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ<นจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที�ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ<นจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ�ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ<นจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ<นจริง เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป|นอื�นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี<รวม   

1. ค่าตั�วโดยสารเครื�องบินไป-กลับ ชั<นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั0วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที�นั�ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั0วกรุ๊ปเท่านั;นไม่สามารถเลื�อนวันได้)  

2. ค่าที�พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที�เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป|นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที�ระบไุว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที�พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที�บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่านํ<าหนักกระเปwา สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ<นเครื�องได้ 7กิโลกรมั 

และค่าประกันวินาศภัยเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย

ค่าปรับตามที�สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื<อนํ<าหนักเพิ�ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง

อย่างช้า 10วัน พร้อมชําระค่านํ<าหนัก**   

 ซื<อนํ<าหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 600  บาท /เพิ�ม 10 กก. ชําระเพิ�ม 1,200 บาท/เพิ�ม 20 กก. ชําระเพิ�ม 3,500 บาท  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงื�อนไขของบริษัทฯประกนัภัยที�บริษัททําไว้ 

ทั<งนี<ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที�มีการตกลงไว้กับบริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสั�งซื<อประกันสุขภาพเพิ�มได้จากบริษัทประกันทั�วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ<ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
 



อัตราค่าบริการนี<ไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป|นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํ<ามันที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื�องบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเปwาที�โรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนําเก็บ ณ สนามบินวนัแรก  ท ่านละ 6,000 เยน / ท ่าน สําหรับกรุ๊ปที�มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและนํ<าใจจากท่าน 

7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั�วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป|นภาษาอังกฤษ กรณีที�ลูกค้าฉีดวัคซีน

ไม่ครบตามเงื�อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี�ปุ น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั<งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื�อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั<งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั<งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ<นในกรณีที�มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่านํ<ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ<นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั<งสิ<น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั<งสิ<น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั<งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั<งหมด  

7. รายการนี<เป|นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั<งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องห้องพัก เป|นสิทธิ�ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที�เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที�พัก ทั<งนี<ขึ<นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป|นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั<น 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ�ในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั<งสิ<นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั<น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเป|นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป|นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ  
 


