
 

 

รหัสทัวร ITV2000564 
ทัวรญี่ปุ�น Oh! Ho… นาโกยา โตเกียว 6D 3N (XJ) 
นาโกยา - หมูบานชิราคาวาโกะ – กิฟุ - หางAeon Mall - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน – 
ลองเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ – ออนเซ็น – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – โอชโินะฮัก
ไก – โออิชปิารค – โตเกียว - ชอปปم�งชินจูกุและLaox Shinjuku – นาริตะ - วัดอาซากุสะ – 
ตลาดปลาสึกิจิ – โอไดบะ – ไดเวอรซิตี ้– ถายรูปหุนกันดั้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินตรงสูนาโกยา (สนามบินสนามบินชูบุเซ็น
แทรร) นํ้าหนักกระเป�าไป-กลับ 20 KG  
 

ไฟลทบนิ 
 

Departure    DMK – NGO   XJ638 23.55 -07.45 
Return          NRT – DMK   XJ607 20.40-01.20+1 
  
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง ส่ังซื้อบนเครื่องเทานั้น) อัพเกรดท่ีนั่ง/เพ่ิมนํ้าหนักสัมภาระ 
รายละเอียดทายรายการทัวร 
หมายเหตุ: กรุปเดินทาง 28ต.ค.-2พ.ย.และ 30ต.ค.-4พ.ย. ไฟลทขาไป XJ607 02.15-
09.40 
 

วันท่ี รายละเอียดทองเที่ยว 

1 พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่  
BKK-NGO  XJ638 23.55 – 07.45+1 

2 นาโกยา สนามบินชูบุเซ็นแทรร - หมูบานชริาคาวาโกะ – กิฟ ุ- หางAeon Mall 
อาหารเที่ยง (Japanese Set) 

3 กิฟุ - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน – ลองเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดา
นิ – ออนเซ็น 
 เชา,เที่ยง (BBQ Yakiniku), เย็น (บุฟเฟ�ตขาปูไมอั้น) 

4 พิพิธภัณฑแผนดนิไหว – โอชิโนะฮักไก – โออิชิปารค – โตเกียว - ชอปปم�งชินจูกุ
และLaox Shinjuku -  
นาริตะ อาหารเชา,เที่ยง (Japanese Set) 

5 นาริตะ – โตเกยีว – วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสึกิจิ – โอไดบะ – ไดเวอรซิตี้ – 
ถายรูปหุนกันดั้ม - ทาอากาศยานนาริตะ เท่ียวบินที่ XJ607 NRT-DMK 20.40
น.   เชา 

6 ทาอากาศยานดอนเมือง เวลา 01.20น. 



 

 

วันเดินทาง 
 

ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป 
(ไมเสริมเตียงพักรวมกบั

ผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม / 
เดินทางทาน

เดียว 

ท่ีนั่ง หมายเหต ุ

1-6 เมษายน 63 29,888  
 
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเกิน 2 ป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 30  

3-8 เมษายน 63 31,888 7,500 30  

8-13 เมษายน 63 32,888 7,500 30  

22-27 เมษายน 63 26,888 7,500 30  

24-29 เมษายน 63 26,888 7,500 30  

1-6 พฤษภาคม 63 28,888 7,500 30  

13-18 พฤษภาคม 63 27,888 7,500 30  

20-25 พฤษภาคม 
63 

26,888 7,500 30  

22-27 พฤษภาคม 
63 

26,888 7,500 30  

29พฤษภาคม-3
มิถุนายน 

25,888 7,500 30  

3-8 มิถุนายน 63 23,888 7,500 30  

10-15 มิถุนายน 63 23,888 7,500 30  

17-22 มิถุนายน 63 23,888 7,500 30  

24-29 มิถุนายน 63 23,888 7,500 30  

1-6 กรกฎาคม 63 22,888 7,500 30  

3-8 กรกฎาคม 63 22,888 7,500 30  

8-13 กรกฎาคม 63 23,888 7,500 30  

15-20 กรกฎาคม 63 22,888 7,500 30  

17-22 กรกฎาคม 63 23,888 7,500 30  

24-29 กรกฎาคม 63 26,888 7,500 30  

29กรกฎาคม-3
สิงหาคม 

24,888 7,500 30  

5-10 สิงหาคม 63 24,888 7,500 30  



 

 

 
 
 

 

 

 

12-17 สิงหาคม 63 26,888  
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเกิน 2 ป) 

 

7,500 30  

19-24 สิงหาคม 63 23,888 7,500 30  

26-31 สิงหาคม 63 22,888 7,500 30  

2-7 กันยายน 63 23,888 7,500 30  

9-14 กันยายน 63 23,888 7,500 30  

16-21 กันยายน 63 23,888 7,500 30  

23-28 กันยายน 63 23,888 7,500 30  

30กันยายน-5ตุลาคม 24,888 7,500 30  

2-7 ตุลาคม 63 25,888 7,500 30  

7-12 ตุลาคม 63 26,888 7,500 30  

9-14 ตุลาคม 63 26,888 7,500 30  

14-19 ตุลาคม 63 26,888 7,500 30  

16-21 ตุลาคม 63 25,888 7,500 30  

21-26 ตุลาคม 63 26,888 7,500 30  

23-28 ตุลาคม 63 26,888 7,500 30  

28ตุลาคม-2
พฤศจิกายน 

26,888 7,500 30 ไฟลทขาไป 
XJ607 
02.15-
09.40 

30ตุลาคม-4
พฤศจิกายน 

25,888 7,500 30 ไฟลทขาไป 
XJ607 
02.15-
09.40 



 

 

วันที่แรก     กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง 

 

20.30น.  พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 
3 เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X (XJ) มี
เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดาน
เอกสารและติดแท็คกระเป�า 

23.55น. นําทานเดินทางสู นาโกยา สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร ประเทศญี่ปุ�นโดย
สายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินที ่XJ638 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง 
ส่ังซื้อบนเครื่องเทานั้น) 

 

วันที่สอง   นาโกยา สนามบินชบุูเซ็นแทรร - หมูบานชิราคาวาโกะ – กิฟุ - หางAeon 
Mall (อาหารเที่ยง) (Japanese Set) 

 
07.45 น. เดินทางถึง นาโกยา สนามบินชูบุเซ็นแทรร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง 

กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สาํคัญ!!! ประเทศ
ญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนือ้สัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศเดนิทางสู หมูบาน
มรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนานแทดั้งเดิม และยังไดรับ
เลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บานสไตลกัสโช 
สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวาง 10 เมตร โครงสรางของบาน
สามารถรองรบัหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรปูรางของหลังคาเหมือนกับ
สองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลนี้วา กัสโช และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลก
หล่ังไหลไปชมความงามในแตละปเปนจํานวนมาก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่1) Japanese Set 
 นําทานเดินทางสู จังหวัดกิฟ ุตั้งอยูในภูมิภาคจูบุบนเกาะฮอนชูใจกลางประเทศญี่ปุ�น 

ข้ึนชื่อวาเปนเมืองแหงสายนํ้าจึงมีภูมิทัศนที่สวยงามจากธรรมชาติเดินทางสู หาง
Aeon Mall อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาและอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควร
แกเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูที่พัก 



 

 

ที่พัก          Hotel Koyo หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจง
พรอมใบนัดหมาย 5 วนักอนวันเดินทาง) 

 
 
 
 
 
 

วันที่สาม     กิฟุ - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน – ลองเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาช ิ- โอวา
คุดานิ – ออนเซ็น (อาหารเชา, เท่ียง (BBQ Yakiniku) ,เย็น (บุฟเฟ�ตขาปูไม
อ้ัน) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที ่2)  
 นําทานข้ึนรถโคชปรบัอากาศเดินทางสูทะเลสาบฮา

มานะ สถานที่ทองเที่ยวชื่อดังของเมืองฮามามัตส ึ
จังหวัดชิซุโอกะ หรือท่ีรูจักกันอีกชื่อหนึ่งวาทะเลสาบ
ปลาไหล เนื่องจากทะเลสาบแหงนี้เปนแหลงชุกชุมของ
ปลาไหลจํานวนมากมาย เปนบริเวณที่จับปลาไหล
ไดมากเปนอันดบัตนๆของญี่ปุ�น ความสวยงามของ
ทะเลสาบฮามานะเปนจุดดึงดูดนกัทองเที่ยวเขามา
เที่ยวไดเปนจํานวนมากแหงหนึ่ง 
บริเวณรอบๆมีรานอาหารและราน
ขายของฝากจํานวนมากซึ่งเปน
บริเวณจุดพักรถ นักทองเที่ยวก็จะ
แวะเขามานั่งทานขาวหนาปลา ราเม็งและเดินชอปปم�งซื้อขนมของฝากกัน ขนมพาย
ปลาไหลเปนขนมข้ึนชือ่ของที่นีก่็สามารถหาซ้ือเปนของฝากได อิสระใหทานเก็บภาพ
ซ้ือของฝากตามอธัยาศัย นําทานเดินทางสู วนอุทยานแหงชาติ ฮาโกเน สถานท่ี
ทองเที่ยวท่ีไดรับความนิยม โดยเปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน-อิสท่ีึผู



 

 

มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหงธรรมชาติและดอกไมนานาพันธุหลากสีสันท่ีเบง
บานตลอดทั้งป ทิวทัศนที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอาชิ 
และ โอวาคุดาน ิฮาโกเนยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเปนแหลงนํ้าพุรอน ท่ีแปลกไป
กวานั้นคือ มีจํานวนนํ้าพุรอนมากถึง 17  แหง 

เท่ียง  อาหารกลางวัน (ม้ือที่3) BBQ Yakiniku บุฟเฟ�ต 
บาย นําทาน ลองเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบท่ีกอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ 

หากวันใดอากาศสดใส  ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มี
ภูเขาไฟฟูจิเปนฉากหลัง 

หมายเหตุ: กรณีสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยหรือเรือหยุดใหบริการทางบริษัทขอปรับเปลี่ยน
เที่ยวศาลเจาฮาโกเนแทน จากนั้นนําทานเดินทางสู  หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบ
เขานรก  ชมบอนํ้าแรกํามะถันท่ีสามารถตมไขใหสุกดวยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส 
ใหทานไดลองชิมไขดํา ท่ีเชื่อกันวาเมื่อกินไขดาํ 1 ฟอง จะทําใหมีอายุยืนยาวข้ึน 7 ป 
อิสระใหทานไดเลือกชมและซื้อสินคาพ้ืนเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบูดํา, แชมพูดํา
,โฟมลางหนาดํา ซึ่งลวนเปนผลิตภัณฑจากกํามะถันที่คนญี่ปุ�นเชื่อวาบํารุงผิวพรรณ
และเสนผมใหดีรวมท้ัง คิตตี้ไขดํา ซึ่งเปนโอท็อปอยางหนึ่งของญี่ปุ�น 

หมายเหตุ: กรณีทางขึ้นปด ไมสามารถขึน้ได หรือการจราจรตดิจัดบริษัทขอปรับเปลี่ยนไป
เที่ยวโกเท็มบะเอาทเลทหรือสวนสันติภาพเฮวะโคเอนแทน 

                สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูท่ีพักออนเซ็น ยานภูเขาไฟฟูจิ  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า (มื้อที4่) บุฟเฟ�ตขาปูยักษไมอั้น!!! หลงัอาหารไมควร

พลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบนํ้าแรออนเซน็ (Onsen) นํ้าแรใน

สไตลญี่ปุ�นใหทานไดพักผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ�นเชื่อวานํ้าแรธรรมชาตินีม้ีสวน
ชวยเรื่อง ระบบการหมนุเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตางๆ และ
ชวยผอนคลายความตงึเครียดไดอยางดี พรอมท้ังบํารุงผวิพรรณใหเปลงปลั่ง 

ที่พัก          Fujinobou Kaen Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทาง
บริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 

 
 
 



 

 

วันที่ส่ี  พิพิธภณัฑแผนดินไหว – โอชิโนะฮักไก – โออิชิปารค – โตเกียว - ชอปปم�งชินจูกุ
และLaox Shinjuku – นาริตะ (อาหารเชา,เท่ียง) (Japanese Set) 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อที5่) 
                     นําทานเดินทางสู ศูนยพิพิธภัณฑแผนดนิไหว 

ซ่ึงไดจําลองเหตุการณตางๆท่ีเกิดแผนดินไหวในญ่ีปุ�น 
และสาธิตวิธีป�องกันตัวและทานยังสามารถเขาไป
ทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวในระดับท่ีแตกตาง
กันได ใหทานเลือกซื้อสินคาราคาพิเศษ เชนโฟมลาง
หนาถานหินภูเขาไฟ วิตามิน ครมีตางๆเปนตน จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานโอชิ
โนะฮักไก เปนหมูบานที่ตั้งอยูใกลภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ 
(Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในป 2013 ฟูจิซังไดรบัเลือกใหเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลกในบริเวณน้ีมีบอนํ้าใสๆ รวมกันกวา 8 บอ เปนนํา้ที ่เกิดจากการ
ละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา 1,200 ป นําทานเดินทางสู โออิ
ชิ ปารค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยท่ีสุดอีกแหงหนึ่ง ตั้งอยูทางเหนือ
ริมฝم�งทะเลสาบคาวากจุิโกะ ในวนัท่ีอากาศดสีามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิไดอยาง
ชัดเจน โดยตลอดปสวนแหงนี้จะมีการปลูกดอกไมหมุนเวียนกันไป อาทิ ในชวงปลาย
เดือนเมษายนจะมีซากรุะ เดือนพฤษภาคมจะเปนดอกพิงคมอส ชวงกลางเดือน
มิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม จะเปนชวงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb 
Festival ซึ่งเต็มไปดวยดอกลาเวนเดอร ดอกลาเวนเดอรจะสงกลิ่นหอมไปท่ัวทั้ง
สวน สวนในชวงเดือนตุลาคมถงึพฤศจิกายน จะปลูกพุมโคเคียทีจ่ะแดงสดใสตลอดฤดู
ใบไมรวง 

 
 
 
 
 
 



 

 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที6่)Japanese 
Set 

                นําทานเขาสูโตเกียวเมืองหลวง นําทานไป ชอปปم�งยาน
ชินจูกแุละ Laox Shinjuku แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจ
กลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ 
ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตาเปนแหลงอัพเดทเทรนดและ
เปนยานความเจรญิอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปจจุบัน 
ใหทานเลือกชมและซื้อสินคามากมาย อาทิเชน 
เครื่องใชไฟฟ�า, กลองถายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร, 
Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา,รองเทา และเครื่องสําอางเชนแบนรด  KOSE , 
SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ราคาคอนขางถูกกวา
เมืองไทยและราน100เยน (อยูตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 
100 เยน เทากันหมด หรือเปนรานดองกี ้ที่ขายสินคาราคาถูกสารพดัอยาง หรือจะ
เปนรานมตัสโึมโตที่รวมสินคาเครื่องใชเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑของใชไวอยาง
หลากหลาย ใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย ใหทาน
ไดเลือกชิมรานอรอยตางๆที่ยานชินจูกุ เชนรานราเมง รานซูชิจานหมุน และราน
อรอยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูท่ีพักยานนาริตะ 

ที่พัก          Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือ
ระดับใกลเคียงกัน (ชือ่โรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 
วันกอนวันเดินทาง) 

 

วันที่หา นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสึกิจิ – โอไดบะ – ไดเวอรซิตี้ – 
ถายรูปหุนกันด้ัม – ทาอากาศยานนาริตะ  (อาหารเชา) 

 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที7่) 
                นําทานเดินทางสูโตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู วัดอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE 

กราบนมัสการขอพรจากองค เจาแมกวนอิมทองคําท่ีเปนทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็ก
เพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยมมากราบ



 

 

ไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ถายภาพเปนท่ีระลึกกับ คามินาริมง 
(ประตูฟ�าคํารณ) ซ่ึงมโีคมไฟสีแดงขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่
ใหญที่สุดในโลก แขวนอยูเลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอนัศักดิ์สิทธ์ิของวัดแหง
นี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่
ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยราน
ขาย ขนมที่คนญีปุ่�นมายังวัดแหงนี้ตองมาตอคิวกัน ทานจะไดเพลิดเพลิน กับการชอป
ปم�งของฝากท่ีเปนแบบญ่ีปุ�นญีปุ่�น Made In Japan แทๆ รวมท้ังขาวของเครื่องใช
คุณภาพดี มากมาย อาทิ รม, หมวก, รองเทา, กระเป�า, เส้ือผา เปนตน ไดท่ีนี่ หากมี
เวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงท่ีสุดในโลก โตเกียวสกายทรี 
(Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียว ท่ีทานสามารถถายรปูได
งดงามจากบริเวณใกลกับวดัอาซากุซะ สําหรับโตเกียวสกายที เปด ใหบริการเมื่อวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถงึ 634 เมตร ชนะแชมป�เกาคือหอคอยแคนตัน
ทาวนเวอรที่นครกวางโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโตของ
แคนาดา เดินทางสู ตลาดปลาสึกิจิ ตลาดปลาใจกลางโตเกียว ภายในตลาดเต็มไป
ดวยรานคาปลีกและรานอาหารต้ังเรียงรายเปนจํานวนมาก มรีานขายปลาทะเลสด 
ผักผลไมตามฤดูและซาชิมิ ปลาดิบ หรือซูชดิวย อาหารม้ือกลางวันอิสระตาม
อัธยาศัย 

บาย    นําทานเดินทางไป โอไดบะ ยานเมืองใหมท่ีเกิดจากการถมทะเลข้ึนมาเปนเกาะ ให
ทานไดชอปปم�งสินคาหลากหลายชนิดทีห่างไดเวอรซิต้ี ซึ่งภายในมีรานคา รานอาหาร 
และแหลงบันเทิงมากมายและใหทานถายรูปกบักันดั้มตัวใหม RX-0 Unicorn 
ขนาดเทาของจริงโดยสรางข้ึนมาตามอัตราสวน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทําใหมีความสูงถงึ 
19.7 เมตร (ตวัเดิมสูง 18 เมตร) และเพ่ิงเปดตัวเปนทางการในวันที่ 24 กันยายน 
2560 ถายรูปตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางเดินทางสู สนามบินนาริ
ตะ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลับ อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

 
 
 
 



 

 

20.40น.    เหินฟ�าสู ทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ 
XJ607 01.20+1 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง ส่ังซื้อบนเครือ่งเทานั้น) 

 

วันที่หก ทาอากาศยานดอนเมอืง 

 
01.20น.   เดินทางถงึ ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
************************************* 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก 
เพื่อใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตาม
กฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตน
คํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึ้น 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด 
เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบ
ชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ 
รวมทั้งคาตั๋วเคร่ืองบินใหแกทาน  
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนีจ้ะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนา 



 

 

- หรือสงจอยนทัวรกบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ 
กอนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้  
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมอีายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 5.อัตราคาบริการนี ้ รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีนั่งได 
การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับท่ีนัง่Business/Premium ตัว๋
กรุปทัวรไมสามารถอัพท่ีนั่งได  
 



 

 

ที่นั่ง Hot Seat เปนที่น่ังที่มีพ้ืนที่วางที่มากกวาที่นั่งมาตรฐาน ดวยพ้ืนที่วางขาที่กวางเปนพิเศษ 
มีพ้ืนที่พอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มท่ี 
- ไมอนุญาตใหเด็กที่มอีายุตํ่ากวา 10 ปนั่งในโซนเงียบ 
- เนื่องดวยเหตุผลดานความปลอดภัย ที่น่ังแถวทางออก Exit Seat ตองเปนผูที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป
ไมเกิน60ป เปนผูที่สามารถเขาใจคําแนะนํา มีความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจเพ่ือที่จะ
สามารถชวยเหลือเจาหนาท่ีในกรณีฉุกเฉินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Airbus A330 

โซน แถวที่ ราคา ตอเท่ียว ตอทาน 

โซนเงียบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 

*Forward Zone แถว
ทางออก Exit Seat 

15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 

Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 

After Zone 34 DFG 2,250 บาท 

*After Zone แถวทางออก 
Exit Seat 

35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 



 

 

Airbus A332 

โซน แถวที ่ ราคา ตอเที่ยว ตอทาน 

โซนเงียบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 

*After Zone แถวทางออก 
Exit Seat 

30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดนิทาง 
5.  คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องทีส่ายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทาน
ละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็  
**กรณีทานมคีวามประสงคจะซื้อนํ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทานั้นพรอมชําระคานํา้หนัก** 

- ซ้ือนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพิ่ม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ชําระเพิ่ม 1,000 บาท/เพ่ิม
20กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท 

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณเีกิดความเสีย บรษิัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณเีกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไม
รวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มไดจากบริษัท ประกันทั่วไป 
7. อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดืม่คาซักรีด คาโทรศัพท
เปนตน 



 

 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามกีารเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,700 บาทตอทริป ชาํระคาทิปท่ีสนามบินดอนเมือง
ขาไป สําหรับกรุปที่มหีัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3.ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัตกิารพํานักระยะสั้น 
 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูท่ีไมมีประวัตกิารถกูสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มผีูรวม
คณะไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังนี้
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดนิทาง (ไมนับรวมวันหยุดและ ส-อา ) มิฉะนัน้ บริษัทฯไมสามารถจัดการได
ลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ



 

 

กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว 
โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมอืจากผูเดินทางในบางครั้งท่ี
ตองเรงรบี เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวนัเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถงึวันที่4ของการ
เดินทางรวมจํานวน 4ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ชัว่โมง อาทิเชน เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเที่ยวเทานัน้ ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  


