
 

 

รหัสทัวร ZET1903522 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก 6 วัน 3 คืน (XJ) 
พระใหญอุชิคุไดบุตสึ   เอมิ-เอาทเลท็   หมูบานญี่ปุ�นโบราณโออุชิจูกุ 
ปราสาทสึรุกะ   ยูนิชิงาวะออนเซ็น   เทศกาลไฟคามาคุระ   ลานกิจกรรมหิมะ 
ศาลเจาโทโชก ุ  สะพานชินเคียว   หางสรรพสินคา S-Pal-Fukushima 
ทะเลสาบซูเซนจิ   น้ําตกเคงอน   ดิวต้ีฟรี   ชอปปم�งชินจูก ุ  อิออน 
เมืองคาวาโกเอะ   ถนนคุราซึคุระ   หอนาฬิกาโทคิโนะ-คาเนะ 
ชอปปم�งตรอกคาชิยะโยโคโช 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมือง 
 
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยให
การตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ�าสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ 
XJ600 บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเครือ่ง 

 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง 

จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 
(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

 
วันที่สอง สนามบินนาริตะ - พระใหญอุชิคไุดบุตส ึ - เอมิ เอาทเล็ท - เมืองฟุกุชิมะ - 

หางสรรพสินคา S-Pal Fukushima 
 
08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว จากน้ันนําทาน

เดินทางสู จังหวัดอิบารากิ เพื่อสักการะ พระใหญอุชิคุ ไดบุตสึ  แหงเมืองอุชิคุ 
เปนพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญมาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังไดรับการ
บันทึกจากกินเนสบุควา เปนรูปปم�นพระพุทธรูปปางยืนที่หลอจากทองสัมฤทธิ์มี
ความสูงที่สุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนน้ี สูงเปนอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว อีก
ทั้งยังสามารถเขาไปเยี่ยมชมดานในของพระพุทธรูปไดดวย ซึ่งภายในรูปปم�นจะแบง
ออกเปน 5 ชั้น แตละชั้นของรูปปم�นจะมีการจัดแสดงที่แตกตางกันออกไปคะ 
สามารถขึ้นลิฟทเพื่อไปยังจุดชมวิวที่ตั้งอยูบริเวณหนาอกของพระพุทธรูป มีความ
สูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม และ
สวนสัตวขนาดเล็กที่มีทั้งกระรอก, กระตาย  เปนตน ไมรวมคาขึ้นลิฟท ทานละ  
400 เยน 



 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย

เมนู บุฟเฟ�ตปم�งยาง 
 

หลังจากน้ันใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่ เอมิ พรีเม่ียม เอาท
เล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นที่ดังไปทั่วโลก กวา  150 ราน 
อาทิเชน COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเครื่องประดับ และ
นาฬิกาหรูอยาง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทาแฟชั่น 
ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อีก
ทั้งยังมีรานอาหารใหทานไดเลือกชิม เลือกลิ้มลอง มากกวา  20 รานใหเลือกไม
วาจะเปน อาหารญี่ปุ�น ราเม็ง อาหารจีน หรือแมกระทั่งพิซซา  จากน้ันนําทาน
เดินทางสู ฟุกุชิมะ (Fukushima) (ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง) 
ตั้งอยูบริเวณภาคโทโฮกุบนเกาะฮนชู เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญเปนอันดับ 3 
ของประเทศญี่ปุ�น ครอบคลุมพื้นที่ชายฝم�งมหาสมุทรแปซิฟคมากกวา 150 
กิโลเมตร  เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สําคัญคือ บริเวณตามชายฝم�งทะเลมีการตก
ปลาและมีอาหารทะเล มีการผลิตพลังงานเกี่ยวกับไฟฟ�าและเจาะจงที่อุตสาหกรรม



 

 

ที่กําเนิดพลังปรมาณู จังหวัดฟูกูชิมะเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และซอฟตแวร และเดนในดานอาหารทะเล 
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคา S-Pal Fukushima ภายในหาง
สรพพสินคาประกอบไปดวยรานอาหาร รานกาแฟ หรือรานขนมตางๆมากมาย 
รวมไปถึงเสื้อผา รองเทา กระเป�า**อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพ่ือความ
สะดวกในการเลือกซื้อสินคา** 

ที่พัก  โรงแรม SANKYO HOTEL FUKUSHIMA หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม หมูบานญี่ปุ�นโบราณโออุชิจูกุ - ปราสาทสึรกุะ - ยูนิชิงาวะออนเซ็น - 

เทศกาลคามาคุระ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานญี่ปุ�นโบราณโออุชิจูกุ ยอนกลับไปหลายรอยป
กอนในสมัยเอโดะ หมูบานแหงน้ีเปนเสมือนแหลงที่พัก ตั้งขนาบขางถนนหลักที่มี
ชื่อวาถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลักในการคมนาคมและการคา 
เชื่อมตอระหวางอาณาจักรไอสึ และเมืองอิไมชิ บานโบราณที่อดีตเคยเปนเมือง
สําคัญในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณที่มุง
หลังคาทรงหญาคาหนาๆเรียงรายกันสองฝم�งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร 
โดยรวมมีบานโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง  เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบานโออุจิจูคุ
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเขตอนุรักษสิ่งปลูกสรางอันทรงคุณคาของชาติ ซึ่งใน
ปจจุบันหมูบานโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรับการบูรณะใหม จนกลายเปน
รานขายของที่ระลึก รานคาขายสินคาพื้นเมือง รานอาหารและที่พักแบบญี่ปุ�นเพ่ือ
ดึงดูดนักทองเที่ยว ปจจุบันมีนักทองมาเยี่ยมชมหมูบานน้ีกวา 1.2 ลานคนตอป 
 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) ถูกสรางขึ้นในป 
1384 มีการเปลี่ยนผูปกครองมาหลายครั้งในชวงที่ยังเปนภูมิภาคอาอิซุ และถูก
ทําลายลงหลังจากเกิดสงครามโบชิน ป 1868 ซึ่งเกิดการจลาจลตอตานรัฐบาล
สมัยเมจิ ทําใหส้ินสุดยุคศักดินายึดอํานาจทานโทคุกาวาโชกุน ตอมาปราสาทไดถูก
ฟم�นฟูขึ้นมาใหมดวยคอนกรีตในป 1960 เสร็จสมบูรณในป 2011 หลังคาเดิมซึ่ง
เปนสีเทากลับกลายเปนสีแดง เปนเอกลกัษณไมซํ้ากับปราสาทแหงอ่ืนในญี่ปุ�น (ไม
รวมคาเขาชมปราสาททานละ 410 เยน) 

 



 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย

เมนู Tobanyaki Set 
  

จากน้ันนําทานเดินทางสู ยูนิชิงาวะออนเซน ตั้งอยูระหวางหุบเขาหางไกลในภูเขา
ของจังหวัดโทจิงิ ทําใหเราไดสัมผัสถึงความเปนชนบทแทๆและวิถีชีวิตของคน
ทองถิ่นอยางใกลชิด ออนเซนที่น่ีมีประวัติเลาสืบทอดตอกันมาวาเหลาซามูไรที่หนี
ออกมาจากเมืองที่อยูหางไกลหลายรอยกิโลเมตรเน่ืองจากพายสงคราม ไดคนพบ
ออนเซนริมแมน้ําซึ่งรักษบาดแผลได ซึ่งน่ันก็คือในหุบเขาของแมน้ํายุนิชิกะวะ 
ปจจุบันเต็มไปดวยโรงแรมแบบญี่ปุ�นและเกสทเฮาสอีกทั้งยังคงอนุรักษความ
เปนอยูด้ังเดิมไวใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสกันอีกดวย 
 

 
 
จากน้ันนําทานสัมผัสความสวยงามกับ งานเทศกาลคามาคุระ ที่ยุนิชิกาวะออน
เซ็น ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกของวิวกลางคืนทางวัฒนธรรมและดาน
ประวัติศาสตรของญี่ปุ�น งานเทศกาลคามาคุระเปนประเพณีฤดูหนาวของน้ําพุรอน
ยุนิชิงาวะ ที่มีระยะเวลาการจัดงานตั้งแตชวงปลายเดือนมกราคมถึงตนเดือน
มีนาคมของทุกป โดยในเมืองบอน้ําพุรอนจะมีเหลาตุกตาหิมะที่ถูกทําขึ้นจากไอเดีย
และฝมือตั้งแตของเด็กไปจนถึงผูสูงอายุมาทําการตอนรับนักทองเที่ยว โดยใน



 

 

ระหวางวันสามารถเพลิดเพลินไปกับรถเล่ือนหิมะ บารบีคิว (ตองทําการจองกอน) 
ของคามาคุระ สวนในตอนกลางคืนจะมีการจุดเทียนมินิคามากุระเรียงรายตาม
พื้นที่ริมน้ํา ซึ่งแสงไฟที่สวางทั่ววิวทิวทัศนที่ปกคลุมดวยหิมะทําใหเกิดการแพร
ขยายของภาพทิวทศันราวกับอยูในความฝนเลยทีเดียว 
 

 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร **หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแช

นํ้าแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น** 

ที่พัก  โรงแรม SUNSHINE HOTEL TOCHIGI หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สี่  ลานกิจกรรมหิมะ - นิกโก - ศาลเจาโทโชกุ -  สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชู

เซนจิ - นํ้าตกเคงอน - หางฯ อิออน จัสโก   
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   



 

 

นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานกิจกรรมหิมะ ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเลื่อนไดตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงน้ีที่ซึ่งเปน
สวนสนุกขนาดใหญ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เปนลานสกีที่มี
ชื่อเสียงและมีฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาว
โพลน ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา 
ราคาน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝก ประมาณ 5000 
เยน (ลานสกีจะเปดใหบริการหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) 
 

 
 

นําทานชม ศาลเจาโทโชก ุเปนศาลเจาประจําตระกูลโทกุงาวะที่โดงดังในอดีตและ
ยังเปนสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผูพลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ�น พรอม
สักการะเทพเจาคุมครองและปกป�องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผูเลื่อมใส ชม
เจดีย 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต และสิ่งของมีคา แลว
ชมงานแกะสลัก อันเปนโบราณวตัถุลํ้าคาที่มีมากกวา 5,000 ชิ้น แลวตื่นตากับซุม 
ประตูโยเมมง อันเปนสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญในแงประวัติศาสตรศิลป�ของ
ญี่ปุ�นและยังเปนศิลปะชิ้นเอกและมีชื่อเสียงของประทศญี่ปุ�น  
 



 

 

 
 

ศาลเจาโทโชกุ เปนที่ท่ีมีสถาปตยกรรมวิจิตรงดงาม
มาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งซุมโยเมมง ที่ประดับ
ประดาดวยสิงหและมังกรในทวงทาและลีลาที่
ตางกันอยางมากมาย  ตัวเสาทําจากไมเคยากิ
รองรับน้ําหนัก 12 ตน โดยในอดีตจะมีเพียงซามูไร
ชั้นสูงเทาน้ันที่สามารถผานเขาออกประตูน้ีไดแตตองทิ้งดาบไวดานนอกเสียกอน
ตามธรรมเนียมดานความปลอดภัยสําหรับงานไมแกะสลักที่มีคุณคาทางดาน
ประวัติศาสตร ของศาลเจาโทโชกุ คือ งานแกะสลกัปริศนาธรรม รูปลิงปดห ูปดตา 
และปดปาก เปนการสอนใหผูคนละเวนการดู การฟง และการพูดในสิ่งที่ไมดี ซึ่ง
ปริศนาาธรรมน้ีไดรับอิทธิพลมาจากลัทธิเตา ซึ่งเปนการผสมผสานที่เขากันอยาง
ลงตัวของลัทธิเตา และศาสนาชินโต 
 

 
 



 

 

นอกจากน้ีทีค่านในฉนวนทางเดินจะมีรูปสัตวอีกหน่ึงรูปที่โดงดัง ก็คือ รูปแมวหลับ 
ที่ดูเหมือนแมวน้ีกําลังนอนหลับ แตแทจริงแลวแมวตัวที่เห็นน้ีไมไดหลับ  แตจะรูได
ก็ตอเมื่อเดินไปที่ดานหลังของภาพแมวหลับน้ี  แลวจะไดเหน็รูปนกกระจอกทีก่ําลัง
ตื่นตระหนกอยูคูหน่ึง แผนภาพแกะสลักน้ีสื่อถึงวารัฐบาลทหารเอโดะที่มองเผินๆ
เหมือนแมวหลับอยูน้ี  ในความจริงเปนแมวที่พรอมจะกระโดดตระครุบนกอยู  
หากแวนแควนใดไมอยูในรองรอยแลวรัฐบาลเอโดะก็พรอมจะบดขยี้ในทนัที  ทั้งนี้
ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปم�ยมไปดวยอารมณและจินตนาการอยางมากมาย 
เชน มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกร หัวเราะ เปนตัน ใหทานไดเลือกมุม
ประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย (ไมรวมคาเขาทานละ 1300 
เยน) 
 จากน้ันนําทานผานชม  สะพานชินเคียว ซึ่งเปนของศาลเจาฟูทาราซัง เปน 
1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ�นรวมกับสะพานคินไตเคียว ที่อิวาคู
นิกับสะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ, โอสึกิ  สะพานชินเคียวเปนสะพานโคงสีแดง 
ทอดขามแมน้ําไดยะ ตรงเชิงปากทางขึ้นสูแหลงมรดกโลก ชื่อวาสะพานชินเคียว 
หรือ สะพานอสรพิษคู มีความยาว 28 เมตร กวาง 7 เมตร สูงจากระดับน้ํา
ประมาณ 10 เมตร สรางจากไมโดยมีเสาหิน รองรับน้ําหนัก ซึ่งเปนสะพานที่
สวยงามอีกแหงหน่ึงของบรรดาสะพานไมของญี่ปุ�น ทาดวยสีแดง สมัยกอนสะพาน
น้ีใชเฉพาะเจานายช้ันสูงหรือเชื้อพระวงศเทาน้ันในการขามแมน้ําไดยะ  

 

 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย
เมนู บุฟเฟ�ตชาบูหมูตนตําหรับ 

บาย  นําทานเก็บภาพประทับใจกับ ทะเลสาบชูเซ็นจิ เชิงเขานันไต เกิด
จากทะเลสาบที่กอตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่ง
เปนทะลสาบที่อยูสูงที่สุดในญี่ปุ�น เหนือระดับน้ําทะเล 1,270 เมตร ทําใหอากาศ
ที่น่ีเย็นตลอดป (โดยเฉพาะในฤดูใบไมรวง ซึ่งอาจจะมีลมพัด ทําใหรูสึกหนาวมาก
ขึ้น ควรเตรียมเส้ือหนาวและเสื้อกันลมมาใหพรอม) เพลิดเพลินกับการน่ังชมวิวบน
รถบัสที่ขึ้นเขาสูงชันและโคงหักศอกอันเปนความมหัศจรรยในการสรางทางโดยแต
ละโคงจะมีชือ่โคงเปนของตัวเอง 
 

 
 

จากน้ันนําทานชม นํ้าตกเคงอน ที่เปนน้ําตกสูงราว 100 เมตร ที่สายน้ําตกลงมา
จากหนาผาสูงกระทบลงในแองน้ําเบื้องลาง โดยเฉพาะสายน้ําทามกลางใบไมสีแดง
ยิ่งแปลกตาและนาดูยิ่งขึ้นไปอีกโดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติเพื่อชมความงามของฤดูกาลที่กําลังผลัดใบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟททานละ 
570 เยน) 
 



 

 

 
 
นําทานอิสระชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จสัโก  
ซื้อของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลใน
รสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดที่น่ีไดเลย  **เพ่ือไมเปนการ
เสียเวลาชอปปم�งอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย** 

พักที่ โรงแรม HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่หา  เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ   คาเนะ - ชอปปم�ง

ของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - ดิวตี้ฟรี - ยานชินจุกุ - สนามบินนาริตะ  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทาเดินทางสู เมืองคาวาโกเอะ เมืองเกาที่ไดขึ้นชื่อวาเปนเมืองเกียวโตนอย 
เมืองคาวาโกเอะมีเสนหแบบโบราณที่ยังคงสภาพใหเราไดเห็นจนถึงทุกวันน้ี อดีต
หัวเมืองสําคัญในสมัยเอโดะ ที่พรอมจะพาเรายอนยุคสูสมัยเอโดะดวยอาคาร
บานเรือนแบบดั้งเดิมพรอมแสดงใหเหน็ถึงวิถีการใชชีวติของชาวญีปุ่�นในสมัยที่ขาว



 

 

เปนสมบัติอันลํ้าคาของชาวญี่ปุ�น  จากน้ันนําทานสู ถนนคุราซึคุริ ยานเมืองเกาให
ทานไดเก็บภาพบรรยากาศยอนยุคสมัยเอโดะ บานเรือนยอนยุคที่ถอดยาวริมสอง
ฝم�ง  พรอมใหทานไดชม หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ กอสรางเปนอาคารสามชั้นสูง 
16 เมตร อายุยาวนานกวา 350 ป ไดชื่อวาเปนสัญลักษณของเมืองคาวาโกเอะ  
จากน้ันใหทานไดเดินเที่ยว  ตรอกขนมโบราณคาชิยะ  โยโคโช เปนซอยเล็ก ๆ ที่
มีรานคาขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารวางซึ่งสวนใหญจะมีราคา
ประมาณ 50 เยน สวนใหญก็เปนบานของชาวบานในยานน้ันทีเ่ปดเปนรานขนมกนั
มาตั้งแตสมัยโบราณ นักทองเที่ยวจํานวนมากมาที่ น่ี เพื่อเพลิดเพลินไปกับ
บรรยากาศของชวงเวลาสมัยโชวะ  อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก สินคา
พื้นเมืองมากมายตามแบบฉบับของเมืองคาวาโกเอะ   

 

 
 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ 
รานคาปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี  อิสระใหทานไดเลือกชอปปم�งยานดัง ยานชินจุกุ 
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่น่ี ไมวาจะเปน 



 

 

รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่ ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดา
เครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคา
ถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยาง
ดี  และสินคาอื่น ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ 
LOUIS VULTTON, UNIQLO, ก ร ะ เ ป� า สุ ด ฮิ ต  BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา 
หลากหลายแบ รนด ดั ง  อาทิ  NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, 
REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MART  
 

 
   

**เพ่ือไมใหเปนการเสียเวลาชอปปم�งอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย** ไดเวลา
อันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

20.15 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607 บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 



 

 

วันที่หก  กรุงเทพฯ 
 
01.20 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 
กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 
 
 

อัตราคาบริการ 
 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

 
ผูใหญหองละ  

2-3 ทาน 
พักเด่ียวเพ่ิม ราคาทัวรไม

รวมตั๋ว 

29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 25,999 8,000 15,999 
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 26,999 8,000 16,999 
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2563 25,999 8,000 15,999 
01 – 06 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 15,999 
04 – 09 กุมภาพนัธ 2563 25,999 8,000 15,999 
05 – 10 กุมภาพนัธ 2563 

(วันมาฆบูชา) 27,999 8,000 17,999 

06 – 11 กุมภาพนัธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 27,999 8,000 17,999 

07 – 12 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 27,999 8,000 17,999 



 

 

08 – 13 กุมภาพันธ 2563 26,999 8,000 16,999 
09 – 14 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 15,999 
10 – 15 กมุภาพันธ 2563 25,999 8,000 15,999 
11 – 16 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 15,999 
12 – 17 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 15,999 
13 – 18 กุมภาพันธ 2563 26,999 8,000 16,999 
14 – 19 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 15,999 
15 – 20 กุมภาพนัธ 2563 25,999 8,000 15,999 
18 – 23 กุมภาพนัธ 2563 25,999 8,000 15,999 
19 – 24 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 15,999 
20 – 25 กุมภาพันธ 2563 26,999 8,000 16,999 
21 – 26 กมุภาพันธ 2563 25,999 8,000 15,999 
22 – 27 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 15,999 
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 25,999 8,000 15,999 
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 25,999 8,000 15,999 
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 26,999 8,000 16,999 
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 26,999 8,000 16,999 
29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 26,999 8,000 16,999 
01 – 06 มีนาคม 2563 22,999 8,000 12,999 

 
 บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวนัที่มีรายการทองเที่ยว** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /

ทริป/ตอทาน*** 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดงักลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 



 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
 
1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน
ประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจกั โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญีปุ่�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรบั-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 
บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน



 

 

กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบรษิัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตอง
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบรษิัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เงือ่นไขและขอกําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การทีม่ีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสตัว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

 
 


