
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JXJ20 BEST AUTUMN OSAKA TOKYO 
เทยีวญปุีน...โอซากา้ เกยีวโต นาโกยา่ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ โตเกยีว6วนั 4คนื 

ทีพักนาโกยา่ 1 คนืมตัสึโมโต ้1 คนื ฟูจิออนเซน็ 1 คนืโตเกยีว 1 คนื 
พิเศษ!! บฟุเฟตช์าบ ูปงยา่ง Yakinikuและ เมนขูาป ูยอดนยิมของญีปนุ!! 

 

สัมผสักลนิอายความเปนญีปุนอยา่งใกลช้ดิ ‘’ภเูขาไฟฟูจ’ิ’ ทสีถานที ี5 
เชค็อนิ ปราสาทโอซากา้ วดัอาซากสุะ ศาลเจ้าฟูชมิอินิาร ิปราสาทมตัสโึมโต ้

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ย่านเมอืงเกา่ทาคายามา่ ไรว่าซาบไิดโอะ 
ทะเลสาบเทพเจ้าสวุะ สวนโออชิปิารค์ โมมจิไิคโร อโุมงค์ใบเมเปล  

ชอ้ปปงยา่นดงั ยา่นชนิจูก ุและ รา้นปลอดภาษี Shikido Kawaguchiko 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ AirAsia X (XJ) 
นาํหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครอืง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก 
(บาท) 

พักเดียว เพิม 
 (บาท) 

ทีนัง หมายเหตุ 

01-06พฤศจิกายน 65 39,888  
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2ป 4,800 บาท) 

 

 
11,500 

30  

08-13 พฤศจิกายน 65 39,888 30  

15-20 พฤศจิกายน 65 39,888 30  



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

 
22.00น. พร้อมกันที ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน 

AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าทีของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเปา 
 

 
 

00.55น.ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญีปุนโดยสายการบินAIR ASIA X  เทียวบินที  XJ612 
 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครือง บนเครืองมีจําหน่าย) 
08.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตคิันไซ ประเทศญีปุน (เวลาท้องถินเร็วกว่าประเทศไทย 2ชัวโมง กรุณาปรับนา ิกา

ของท่านเปนเวลาท้องถิน เพือความสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! 
ประเทศญีปุนไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝาฝนจะมีโทษจับและปรับ 

จากนันพาทุกท่านเดินทางสู่โอซาก้า Osakaเปนเมืองทีมี

ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เปนอันดับ 2 และมีประชากรมากเปน
อันดับ 3 ของประเทศญีปุน พาทุกท่าน ถ่ายภาพด้านหน้า

กับ ปราสาทโอซาก้าOsaka Castle ชมปราสาทเก่าแก่
ของญีปุน ถูกสร้างขึนในช่วงครึงหลังของศตวรรษที 16 

เพือเปนทีพํานักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญีปุนให้เปน

หนึงเดียวในสมัยนัน ใช้เวลาตังแต่เริ มก่อสร้างจนถึงเสร็จ
สมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ป เปนปราสาทขนาดใหญ่ที

กลายเปนหนึงในสัญลักษณ์ของญีปุน ในปจจุบันปราสาท
โอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพทีน่าเกรงขาม

และยิ งใหญ่ จนนับว่าเปนหนึงในสามปราสาททีมีชือเสียงทีสุดในญีปุน(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)  
เทียง รับประทานอาหารเทียง (มือที1) Japanese set 

จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความสําคัญในฐานะอดีตเมืองหลวงทีรุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึงพันป 
เปนเสมือนจุดกําเนิดของความเปนญีปุนทีทุกคนรู้จัก ทังวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าทีเรียงราย
ด้วยบ้านเรือนไม้ พาทุกท่านไปที ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inariเปนศาลเจ้าทีมีความเก่าแก่มากกว่าพันป สร้างขึน
ครังแรกในป ค.ศ.711 บนยอดเขา Inariyama หรือทีคนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจิ งจอก เปนสถานทีทีมี
ความสําคัญแห่งหนึงของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีชือเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที
เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจํานวนหลายหมืนต้นจนเปนทางเดินได้ทัวทังภูเขาอินาริ ผู้คนเชือกันว่าเปนภูเขาศักดิ สิทธ์ 
โดยเทพอินาริจะเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ งจอกเปน
สัตว์คู่กาย ดังนันบริเวรศาลเจ้าจึงมีรูปปนจิ งจอกอยู่มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

22-27 พฤศจกิายน 65 39,888 30  

29 พฤศจิกายน – 
04 ธันวาคม 65 

39,888 30  

วันทีหนึง      ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ 

วันทีสอง    ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ –ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ -โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-เกียวโต-ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ
       อาหารเทียง,เย็น 



 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที2)เมนูบุฟเฟต์ปงย่าง Yakiniku 

ทีพัก: Hotel Resol Nagoya หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 

ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที3) 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ พาทุกท่านแวะชม ร้านมีดซันชู หรือ Hamanoyasanสถานทีผลิตมีดได้คมสุดๆ เปนเมืองทีมี
ชือเสียงเรืองการตีดาบญีปุนอย่างดาบเซกิ สําหรับร้านมีดซันซูนีมีเครืองใช้ของมีคมมากกว่า 3,000 ชิ น ไม่ว่าจะเปนมีด
หรือกรรไกรตัดแต่งกิ งและสวนกรรไกรตัดเล็บหลากหลายขนาด หรือมีดสําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบทีช่วยให้การ
ทําวัตุดิบของท่านง่ายขึน นอกจากนียังมีดาบญีปุน ขนมและเครืองดืมเย็นๆจําหน่ายอีกด้วยอีกหนึงสิ งทีพลาดไม่ได้เมือ
มาร้านซันซูคือ การชมการแสดงดาบอิไอกิริ ดาบซามูไรคมๆทีฟนเพียงครังเดียวต้นไผ่ก็ขาดเปนสองท่อน พร้อมกับใส่
ชุดกิโมโนหรือเสือกักซามูไรถ่ายภาพเปนทีระลึก และให้ทุกท่านเลือกซือเปนของฝากได้อีกด้วยทังมีดและกรรไกร
ครัวเรือนภายใต้แบรนด์ของทางร้านเองและแบรนด์
อืนๆอีกด้วยพาทุกท่านไปชมสถานทีชืองดังของญีปุน 
หมู่บ้านมรดกโลกชิราค าวาโกะ ( Shirakawa-go) 
หมู่บ้านมรดกโลกแห่งที 6 ของญีปุน  ทีนีได้รับการขึน
ทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมๆกับภูเขา
โกคายามะ จังหวัดโทยามะในป 1995 เปนหมู่บ้านชาวนา
ทีตังอยู่ในหุบเขาตามแม่นําโชกาวะ (Shogawa) เปน
หมู่บ้านเล็กๆ ตังอยู่ท่ามกลางหุบเขา ตังอยู่บนภูเขาใน
เขตจังหวัดกิฟูและโทยาม่า (Gifu and Toyama 
Prefectures) ทางตอนกลางของเกาะฮอนชู ประกอบ
ไปด้วยบ้านเรือนทีมีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ป จุดที
ไม่ควรพลาดเมือมาชิราคาวาโกะ คือบ้านเก่าแก่ประจําหมู่บ้านอยา่ง Wada House หรือ Kanda House ทีถือว่าเปนบ้าน
ทรงกัสโซ่แบบโบราณทีอนุรักษ์เอาไว้จวบจนปจจุบันอันเปนสมบัติของชาติ และพิพิธภัณฑ์ทีจัดแสดงวิถีชีวิตการเปนอยู่
ของคนในหมู่บ้าน นอกจากชิราคาวาโกะจะมีบ้านเก่าแก่ดังเดิมของญีปุนให้เราได้เดินชม ก็ยังมีบ้านหลายๆหลังทีเปด
เปนร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก อิสระให้ทุกท่านชิมอาหาร ของหวาน และถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

 

 

 
เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที4) Japanese Set 

นําท่านไปที ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama Old Town) 
ตังอยู่ในเมืองทาคายาม่า (Takayama) ของจังหวัดกิฟุ (Gifu) 
เปนย่านทีเต็มไปด้วยอาคารบ้านไม้โบราณและได้รับการอนุรักษ์
ไว้เปนอย่างดีจนถึงทุกวันนี เดินชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO 
หรือย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji)เปนเขตเมืองเก่าทีมีการ
อนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะทีมีอายุกว่า 300 ปไว้ได้เปน
อย่างดี เปน 1 ใน ย่านทีเรียกว่าเปน Old Town ของญีปุน เมือ
ครังหนึงในอดีตคือในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มี
ความเฟองฟูทางเศรษฐกิจอย่างมากเพราะว่าเปนย่าน

วันทีสามร้านมีดซันชู-การชมการแสดงดาบอิไอกิริ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า-หมู่บ้าน LITTLE  
KYOTO หรือย่านซันมาชิซูจิ    อาหารเช้า,เทียง,เย็น 



ศูนยก์ลางสําหรับการทําการค้าของเมือง Takayama มีถนน
ทีเชือมระหว่างสถานทีสําคัญทัง ปราสาท, วัด และศาลเจ้า 
จุดเด่นคืออาคารเก่าแก่ส่วนใหญ่ก็ตกทอดมาตังแต่ยุคเอโดะ
มาถึงปจจุบัน เปนการสร้างบ้านเรือนตามสไตล์แบบญีปุนแท้ 
บ้านทัง2 ข้างทางจะมีแต่เฉพาะสีนําตาลหรือสีดํา ในปจจุบันนี
ถ้าใครจะสร้างบ้านหลังใหม่ก็จะต้องใช้แค2่ สีนีเท่านัน เพือไม่ให้
โดดหรือดูแปลกแยกออกมาจากบ้านหลังอืน อิสระให้ทุกท่าน
ได้เดินเทียวและชืนชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึงเต็มไปด้วย
บ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและ
จําหน่ายเหล้าสาเก ร้านทํามิโสะ ร้านซูชิ ไอศกครีม ของหวาน ฯลฯ พร้อมทังเลือกซือของ
ทีระลึกพืนเมืองเฉพาะถิ น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึง
ถือว่าเปนสัญลักษณ์หนึงของเมืองทาคายาม่า และเปนสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไป
ด้วยความเชือเกียวกับโชคลางของชาวญีปุนอีกด้วย และเก็บเกียวบรรยากาศอันน่า
ประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิมชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย หรือ
ถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดงทีทอดข้ามแม่นํามิยากาวะซึงเปน
สัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย อิสระเก็บภาพความประทับใจเลือกซือสินค้า
ตามอัธยาศัย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที5)เมนูบุฟเฟต์ ชาบ ู

ทีพัก: Premier Hotel – CABIN - Matsumoto หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที6) 

พาทุกท่านเดินทางสู่ นากาโน่ (Nagano) จังหวัดในภูมิภาคชู
บุ เมืองทีเต็มไปด้วยภูเขาสูงและธรรมชาติสวยอันดับต้นๆ
ขอ งญีปุน  มีเ มือ งท่อ งเทียวยอ ดนิยมคือ มัตสึ โมโ ต ้
(Matsumoto)พาท่านถ่ายภาพด้านนอกปราสาทมัตสึโมโต้
ปราสาทอีกาแห่งนากาโน่(ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาท)
เปนปราสาททีเก่าแก่ทีสุดในประเทศญีปุน เปนหนึงในห้า
ปราสาทในญีปุนทีถูกกําหนดให้เปนสมบัติประจําชาติ ตัว
ปราสาทสร้างขึนด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวจุดเด่น
ของปราสาทมัตสึโมโตะอยู่ทีกําแพงสีดําของเท็นชุคาคุ จึงมี
ชือเรียกว่า คาราซุโจ แปลว่า ปราสาทอีกาสมควรแก่เวลานํา
ท่านเดินทางสู่ทีพักทาคายาม่าจากนันนําท่านเดินทางสู่ ไร่วาซาบิไดโอะ (Daio Wasabi Farm)เปนฟาร์มวาซาบิทีมีขนาด
ใหญ่ทีสุดในญีปุน วาซาบิกลายมาเปนทีนิยมของคนทัวโลกกับซูซิ ต้นวาซาบิจะสามารถเติบโตเฉพาะบริเวณทีมีนําสะอาด
เท่านัน โดยอุณหภูมิของนําจะอยู่ที 10-15 องศาเซียลเซียสและนําจะต้องไม่ขุ่น นําเย็น และบริสุทธิ จากหิมะทีละลายบน
เทือกเขาทําให้วาซาบิของฟาร์มไดโอะมีคุณภาพดีตลอดทังป 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที7) Japanese Set 

วันทีสี    นากาโน่–ปราสาทมัตสึโมโต–้ไร่วาซาบิไดโอะ– ทะเลสาบเทพเจ้าสุวะ–ศึกษาพิธีชงชาแบบญีปุน ร้านของฝาก  
Kawaguchiko Shikido  อาหารเช้า,เทียง,เย็น 



จากนันนําท่านเดินทางถ่ายภาพเก็บความประทับใจทีจุด

จอดพักรถ บริเวณ Suwako SA และระหว่างทางยังมีจุด
ชมวิวทีสามารถมองเห็นทะเลสาบได้อีกด้วย เปนทะเลสาบ

ในตํานานของเทพเจ้า ทะเลสาบเทพเจ้าสุวะ (Suwa Lake)

ตังอยู่ในจังหวัดนางาโน่ ร่องรอยการแตกเปนแนวยาวบน
ทะเลสาบนําแข็ง เปนปรากฏการ์ณทางธรรมชาติ สามารถ

พบได้ในทุกๆป จะเกิดขึนเฉพาะในหน้าหนาวเท่านัน คน
ญีปุนมีเรืองเล่าสืบต่อกันมาว่า คือ ตํานานทางข้ามของ

เทพเจ้าแห่งทะเลสาบสุวะ หรือ โอมิวาตาริ (The God’s 
Crossing) สําหรับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี อธิบาย

ตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ว่า เกิดขึนเพราะทะเลสาบสุวะนันมีบ่อนําร้อนอยู่ข้างใต้ เมือพืนผิวของทะเลสาบถูกแช่แข็งในช่วง

ฤดูหนาว แต่นําข้างล่างก็ยังร้อน และไหลเวียนอยู่ ทําให้เกิดแรงอัดจากข้างใต้จนเปนรอยนําแข็งแตกขึนมา ความสูง
ประมาณ 30 ซม. หรือมากกว่า คล้ายกับว่ามีแรงดาบฟาดจากข้างใต้ขึนมา ให้ท่านพักผ่อนถ่ายภาพเก็บความประทับใจ

ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนันนําท่านสัมผัสประสบการณ์ พิเศษ พิธีชงชาแบบญีปุน 
ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญีปุน มีเซนเซมาสอน
การชงชาแบบญีปุนตังแต่การวอมอุปกรณ์ การชง และ
ขันตอนการดืม และทีสําคัญเปนการเรียนชงชาทีวิวดีมากๆ 
มองเห็นภูเขาไฟ ฟูจิ  และทะเลสาบคาวากูจิ โก ะ ( Lake 
Kawaguchiko) เพราะสถานทีเรียนตังอยู่บนร้านของฝาก 
Kawaguchiko Shikido Duty Freeโดยชันล่างของทีนีเปน
ร้านขายข อง เช่น วิตามินบํารุงต่างๆ สรรพคุณหลายชนิด 
และสินค้าชือดังของญีปุน โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ และ 
KAREN Special Set เซตโปรโมชันสุดคุ้ม ทีรวบรวมสินค้า
ตัวเด็ดเอาไว้ คลีนเซอร์ ครีมบํารุงผิวหน้า โลชันนํานม และ ครีมกันแดด และมีสินค้าอืนๆเช่น ลูกบอลลูกบอลซักผ้า แผ่น
แปะแก้ปวด หรือแผ่นดูดกลิ น สามารถเลือกซือเปนของฝากได ้

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที8)พิเศษบุฟเฟต์ขาป!ู! 
ทีพัก: Hotel Alexander Royal Resort Yamanakakoหรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 

ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที9) 

พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เปนจุดชมวิว

ภูเขาไฟฟูจิทีตังอยู่ริมฝงทะเลสาบคาวากุจิโกะฝงเหนือ เปนทีนิยม
ของนักท่องเทียวชาวญีปุนซึงมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดืมดํา

กับความงามของทิวทัศน์ ในวันทีอากาศแจ่มใส สวนแห่งนีจะเปน
จุดชมวิวทีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทังลูกทีสวยงาม

มาก จากนันนําท่าน ขึนภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ นอาย

วันทีห้า  สวนโออิชิ ปาร์ค - ขึนภูเขาไฟฟูจ ิสถานีที 5 – โมมิจิไคโร อุโมงคใ์บเมเปล - โตเกียว –วัดอาซากุสะ - ช้อปปงย่านชินจูก ุ
  อาหารเช้า,เทียง 



อย่างใกล้ชิดที สถานีที 5 บนระดับความสูงที 2,500 (ขอสงวนสิทธิ ไม่ขึนในกรณีอากาศไม่เอืออํานวยหรือทางขึนปดโดย

เปลียนเทียวทีหมู่บ้านศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน Fujiyoshida Sengen Shirn แทน เปนอีกหนึงในจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที
สวยอันดับต้นๆโดยศาลเจ้าตังอยู่ทางทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจ)ิ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี 

พร้อมทังเลือกชมและซือสินค้าพืนและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย  พาทุกทานเทียวชมสถานทีสุดฮิต โมมิจิไคโร 

อุโมงค์ใบเมเปล Momiji Kairo จุดชมใบไม้เปลียนทีสวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ต้นเมเปลทีขึนอยู่ทัง 2 ฝง
ของคลองนําจะเปลียนสีทังส้มและแดง ใบทีแห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงทีคลองนํา ทําให้ทังด้านบนและด้านลา่งเต็มไปด้วย

ใบเมเปล จึงดูเหมือนกับเปนอุโมงค์ใบเมเปล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที10) Japanese Set 
นําทุกท่านเดินทางสู่เข้าสู่ โตเกียว เมืองหลวงของ

ประเทศญีปุน ตังอยู่ในภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู 
วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอ

พรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคําทีเปนทองสัมฤทธิ  
มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธทีเก่าแก่

ทีสุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเปนทีระลึกกับ 

คามินาริมง (ประตูฟาคํารณ) ซึงมีโคมไฟสีแดงขนาด
ยักษ์ทีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟทีใหญ่ทีสุดใน

โลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครืองรางอันศักดิ สิทธิ
ของวัดแห่งนีและนําท่านไป ช้อปปงย่านชินจูกุ แหล่งช้

อปปงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนย์รวมแฟชัน ของเหล่าบรรดาแฟชันนิสต้า เปนแหล่งอัพเดทเทรนด์ 
และเปนย่านความเจริญอันดับหนึงของนครโตเกียวในปจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซือสินค้ามากมาย อาทิเช่น 

เครืองใช้ไฟฟา, กล้องถ่ายรูป, นา ิกา, เสือผ้า,รองเท้า และเครืองสําอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  KOSE , SHISEDO 

, KANEBO , SK II และอืน ๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชัน8) ซึงสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 
เยน เท่ากันหมด หรือเปนร้านดองกี ทีขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเปนร้านมัตสึโมโต้ทีรวมสินค้า เครืองใช้

เครืองสําอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อยา่งหลากหลาย ให้ท่านช้อปปงตามอัธยาศัย 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ทีพัก: Shinjuku Washington Hotelหรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือ บริการแบบกล่อง SET BOX (มือที11) 

   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะเพือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 
09.15 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินAIR ASIA X  เทียวบินทีXJ601 

   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครือง บนเครืองมีจําหน่าย ) 

14.00 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

วันทีหก      ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ-ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ                                               อาหาร เช้า  
 



หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง

เทศกาลหรือวันหยุดของญีปุน  เปนต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลียนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเปนหลัก เพือให้ท่านท่องเทียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

การบริการของรถบัสนําเทียวญีปุน ตามกฎหมายของประเทศญีปุน สามารถให้บริการวันละ10 ชัวโมง มิอาจเพิ มเวลาได้ โดย

มัคคุเทศก์และคนขับจะเปนผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศสําคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน ค่าทัวร์ทีจ่ายให้กับผู้จัด เปนการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัด

ได้ชําระให้กับสายการบินและสถานทีต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย

และประเทศญีปุน)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทังค่าตัวเครืองบินให้แก่ท่าน 
 
ตามประกาศของรัฐบาลญีปุน (อัพเดท 26 ก.ย. 65) สําหรับการมาตรการเปดรับนักท่องเทียว ตงัแต ่วนัท ี11 ตลุาคม 65 ทีเดนิทางมา

ในรูปแบบคณะทัวร์ 

กลุ่มสีนําเงิน (เสียงตํา) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี 

- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ทีสนามบินญีปุน 

- ไม่ต้องกักตัว 

- นักท่องเทียวจําเปนต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี  

1. My SOS เพือติดต่อเจ้าหน้าทีสาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนืองจากสงสัยว่าอาจจะติดเชือ ซึงสามารถทํา 

VDO call ได้และแชทได้ ต้องทําการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญีปุน 6 ชัวโมง และแอพต้องเปลียนจากสีแดงเปนสีเหลืองเมืออัพ

โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลียนเปนสีเขียว 

2.Google maps ลิ งค์กับ My SOS เพือทราบ location Real Time ตลอดเวลาทีอยู่ในญีปุน 

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

 

►เอกสารทีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ทีได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจํานวน 3 เข็มทีออกโดยกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเปนภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านัน หรือ สามารถใช้ใบรับรอง

จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเปนไปตามทีองค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทังหมด 7 ยีห้อ ได้แก่ Moderna, 

Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 

Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได ้

3. สําหรับผู้ทีได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เปนลบภายใน 72 ชัวโมงก่อนการ

เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเปนภาษาอังกฤษ)   

►เด็กอายุตํากว่า 18 ป ทีไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองทีฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่

ครบ เด็กจําเปนต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เปนลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมูลการเข้าประเทศญีปุนอพัเดท ณ วันที 26 ก.ย. 65 อาจมีการเปลียนแปลงขึนอยูก่ับทางรัฐบาลญปีุน 

 

เงือนไขการให้บริการ 

►การเดินทางครังนีจะต้องมีจํานวน 20 ท่านขึนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัททีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ ในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 



►ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น  

►การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์  

- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเปนต้องออกตัวก่อนท่านจําเปนต้องชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ

ตามทีบริษัทกําหนดแจ้งเท่านัน 

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

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนันทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 

เงือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ 30 วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเปนอืนๆ 

 

อัตราค่าบริการนีรวม   

1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับชันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น(ตัวกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeทีนัง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตัวกรุ๊ปเท่านันไม่สามารถเลือนวันได)้ 

2. ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมือง

ทีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

5. เจ้าหน้าทีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่านําหนักกระเปา สายการบินไทย AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึนเครืองได้ 

7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกิน

ท่านต้องเสียค่าปรับตามทีสายการบินเรียกเก็บ  

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซือนําหนักเพิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อมชําระค่า

นําหนัก**ซือนําหนักเพิม 5 กก. ชําระเพิ ม 600  บาท /เพิ ม10กก. ชําระเพิ ม 1,200 บาท/เพิ ม20กก. ชําระเพิ ม 3,500 

บาท 

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือโค

วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึงเกิดขึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีประกันครอบคลุม

การรักษาเท่านัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม)ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ 

กรณีลูกค้าต้องการซือประกันเพิ มวงเงินคุ้มครอง เพิ มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึงความคุ้มครองและ

ข้อยกเว้น เปนไปตามเงือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทังนีการทําประกันนีจากบริษัท  มากกว่า

ข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเทียวทีบังคับให้บริษัทนําเทียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านันแต่ทังนี 

ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด ์FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการ

ซือความคุ้มครองเพิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบริษัทฯ 

7. ค่าภาษีสนามบิน และคา่ภาษีนํามันตามรายการทัวร์ 

8. ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 
 



อัตราค่าบริการนีไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปนต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํามันทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัวเครืองบิน และไดทํ้าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเปาทีโรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 6,000 เยน/ท่านสําหรับกรุ๊ปทีมีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนําใจจากท่าน 

7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน72ชัวโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเปนภาษาอังกฤษกรณีทีลูกค้าฉีด

วัคซีนไม่ครบตามเงือนไขการเดินทางเข้าประเทศญีปุน 

 

หมายเหต ุ:กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ทีจะเลือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ การเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ งของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิดสิ งของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง  

6. เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทังหมด  

7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองห้องพัก เปนสิทธิ ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเข้าพักโดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี / ปลอดบุหรีได้ 

โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน

ได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ ในการให้คําสญัญาใด ๆ ทังสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอืน ๆ  
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