
 

 

 

 

 

  

  
 

 
 

 

 

DAY HIGHLIGHT 
MEAL HOTEL 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ    - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถนนนาคามเิสะ – 
นางาโน่ – ปราสาทมตัสึโมโต้ – เมืองทาคายาม่า  

   
Chisun Grand Takayama Hotel 

หรือเทยีบเท่า 

3 
 ทีว่่าการเก่าเมืองทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจ ิ– สะพานนาคาบาชิ – 
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ย่านเก่าเมืองอนุิยามะ 

   
Cypress Garden Hotel  

หรือเทยีบเท่า 

4 
นาโกย่า – ทะเลสาบฮามานะ – นัง่กระเช้าลอยฟ้าชมววิภูเขาไฟฟูจ ิ–  
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – แช่ออนเซ็น 

   
Fujisan Plaza Hotel  

หรือเทยีบเท่า 

5 
สวนโออชิิปาร์ค – ภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – โตเกยีว – 
แหล่งช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี – ย่านชินจูก ุ– ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี ้

   
Narita , Chiba Hotel  

หรือเทยีบเท่า 

6 ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ     - 

WONDERFUL JAPAN 
GOGO JAPAN 

TOKYO - TAKAYAMA - FUJI 
6 DAYS 4 NIGHTS 

 
ราคาเร่ิมต้น 

31,888.- 
บาท / ท่าน              เดนิทางเดือน กันยายน – ตุลาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

            
 



 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ          (-/-/-) 

20.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4  เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai 
AirAsia X โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติดแทก็กระเป๋า 

23.55 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบิน THAI AIR  ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ600   
(ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองระหวา่งเดินทาง) 

วนัที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถนนนาคามเิสะ – นางาโน่ – ปราสาทมตัสึโมโต้ –  
                             เมืองทาคายาม่า                                                              (-/L/D) 

08.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบั
และปรับ น าทุกท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่นศูนยร์วมความเจริญทนัสมยัและแสงสีต่างๆ 
น าท่านสู่ วดัอาซากสุะ ขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร วดัพุทธ
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในภูมิภาคคนัโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก
กบั คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาด
ยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก
แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางอนัศักด์ิสิทธ์ิของวดั 
ท่านยงัสามารถเพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเสะ 
ถนนช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของท่ีระลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็น ของเล่นโบราณ ของท่ีระลึก ของตั้ง
โชว ์ตุ๊กตาแมวกวกั และร้านขายขนมต่างๆ รวมทั้งขา้วของ
เคร่ืองใชคุ้ณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า หากมเีวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปววิของหอคอยที่สูงที่สุดใน
โลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky Tree) แลนดม์าร์คของโตเกียว  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) เซ็ตอาหารญ่ีปุ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ นางาโน่ (Nagano) จงัหวดัในภูมิภาคชูบุ เมืองท่ีเต็มไปดว้ยภูเขาสูงและธรรมชาติสวยอนัดบัตน้ๆ

ของญ่ีปุ่น มีเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมคือ มัตสึโมโต้ แวะถ่ายรูป
กับ ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือ ปราสาทอีกาด า เป็นปราสาทท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น เป็นหน่ึงในหา้ปราสาทในญ่ีปุ่นท่ี
ถูกก าหนดให้เป็นสมบติัของชาติ ตวัปราสาทสร้างข้ึนดว้ยไม้
โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว จุดเด่นของปราสาทมตัสึโมโตอ้ยู่
ท่ีก าแพงสีด าของเท็นชุคาคุ จึงมีช่ือเรียกว่า คาราซุโจ แปลว่า 
ปราสาทอีกา (ชมดา้นนอก)  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัเมืองทาคายาม่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  (ม้ือที่2) บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู  



 

 

ที่พกั     Chisan Grand Takayama Hotel , Takayama Kuretakeso Takayama Ekimae หรือระดบัใกล้เคียงกนั 3* 
  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง) 

 

วนัที่สาม ที่ว่าการเก่าเมืองทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจ ิ– สะพานนาคาบาชิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ -    
                              นาโกย่า – ย่านเก่าเมืองอนุิยาม่า                      (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่3) 
น าท่านชม ที่ว่าการเก่าเมืองทาคายาม่า หรือ ทาคายาม่า จินยะ (ถ่ายรูปดา้นหนา้) อดีตจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า 
เป็นท่ีท างานและท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกูลโตกุ
กาว่า ในสมยัเอโดะ น าท่านเดินเล่น ย่านซันมาชิซูจิ เป็นเขตเมืองเก่าท่ีมีการอนุรักษบ์า้นเรือนในสมยัเอโดะท่ีมีอายุ
กว่า 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เป็น 1 ใน ย่านท่ีเรียกว่าเป็น Old Town ของญ่ีปุ่น เม่ือคร้ังหน่ึงในอดีตคือในยุคเอโดะท่ีมี
ความเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจอย่างมาก จุดเด่นคืออาคารเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่ยุคเอโดะ ทั้งสองขา้งทางจะมีแต่เฉพาะสี
น ้าตาลหรือสีด า อิสระใหท่้านเดินชมทศันียภาพ เลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ต่างๆ เช่น ร้านผลิตเหลา้สาเก ร้านท ามิโสะ 
ร้านของท่ีระลึก โดยเฉพาะ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตวัสีแดงไม่มีหนา้ตา ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หน่ึง
ของเมืองทาคายาม่า ให้ท่านถ่ายรูปกับ สะพานนาคาบาชิ หรือ สะพานสีแดงท่ีทอดขา้มแม่น ้ ามิยากาวะซึงเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกดว้ย   

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บา้นชาวนาท่ีทอดตวัขนานไปกบัแม่น ้ าโชคาวะในท่ีราบ
ท่ามกลางขุนเขา เป็นหมู่บา้นท่ียงัคงอนุรักษ์บา้น
สไตลญ่ี์ปุ่นขนานแทด้ั้งเดิม และยงัไดรั้บเลือกจาก
องคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก จุดเด่นคือบา้น
ทรงกัสโชซึคุริ มีความยาวประมาณ 18 เมตร 
ความกวา้ง 10 เมตร โครงสร้างของบา้นสามารถ
รองรับหิมะท่ีตกหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ ความ
ชันถึง 60 องศาคล้ายกับการพนมมือเข้าหากัน 
ว ัสดุในการสร้างบ้านน ามาจากธรรมชาติใช้
ตน้หญา้ท่ีปลูกในหมู่บา้นมาท าหลงัคา ตวับา้นจะไม่มีการตอกตะปู บา้นบางหลงัมีอายุยาวนานกว่า 250 ปี อิสระเดิน
เท่ียวชมบา้นหลงัต่างๆ ท่ีเปิดเป็นร้านคา้ ร้านอาหาร ขายของท่ีระลึก ไดต้ามอธัยาศยั 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  (ม้ือที่4) เซ็ตอาหารญ่ีปุ่น 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ นาโกย่า เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคชูบุและเป็นเมืองหลกัของจงัหวดัไอจิ น าท่านเท่ียวชม เมืองอิ

นุยามะ มีบา้นไมเ้ก่าแก่จ านวนมากตั้งเรียงรายไปตามถนนซ่ึงเหมาะเป็นอยา่งยิ่งส าหรับการเดินเล่น มีร้านคาเฟ่ต่างๆ 
ร้านคา้ท่ีขายของประดบัเก๋ไก๋และงานฝีมือดั้งเดิม สมัผสับรรยากาศแบบเอโดะของเมือง หรือ ลองชิม โกเฮโมจิ (ขนม
ท าจากขา้วบดป้ันเป็นกอ้นยา่งไฟแลว้ราดซอสมิโสะ)ร้านยามาดะ, ดงัโงะสีสนัสดใสของร้านคุรายะ เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  (ม้ือที่5) บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง   
ที่พกั     Cypress Garden Hotel หรือระดบัใกล้เคียงกนั 3* 
  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง) 

 

วนัที่ส่ี นาโกย่า – ทะเลสาบฮามานะ – น่ังกระเช้าลอยฟ้าชมภูเขาไฟฟูจ ิ– หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – แช่ออนเซ็น   (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่6) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองชิซูโอกะ เป็นจงัหวดัท่ีเป็นท่ีตั้งของภูเขาฟูจิและมีช่ือเสียงในเร่ืองของการปลูกชาเขียวท่ีดีท่ีสุด
ในญ่ีปุ่น แวะถ่ายรูปกบั ทะเลสาบฮามานะ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมชายฝ่ังแปซิฟิค เดิมทีตวัทะเลสาบเป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ี
แยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ท าใหน้ ้ าจืดเปล่ียนเป็นน ้าเค็ม เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลา
ไหลท่ีใหญ่ท่ีสุด ท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน เช่น ปลาไหลยา่ง พายปลาไหล วาซาบิสด เป็นตน้  
จากนั้นเดินทางต่อสู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  (ม้ือที่7) เซ็ตอาหารญ่ีปุ่น 
บ่าย  น าท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway เดิมคือ Mt. Kachi Kachi Ropeway เป็น

กระเช้าลอยฟ้าท่ีเช่ือมระหว่างริมฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิโกะและยอดเขาเทนโจ ให้ท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจิและวิว
ทะเลสาบคาวากุจิโกะบนยอดเขาแบบพาโนราม่า 360 อาศา มีร้านคา้บนยอดเขา เมนูยอดนิยม มทัชะ,ขนมดงัโงะทานุ
กิ,ลูกช้ินทอดรูปฟูจิซงั,โคโรเกะรูปฟูจิซงัและอ่ืนๆอีกมากมาย (ค่าทวัร์รวมค่ากระเชา้ข้ึน-ลง) จุดไฮไลท์ใหม่ของที่น่ีคือ
น่ังชิงช้าถ่ายรูปกับวิวฟูจิ (ไม่รวมในค่าทวัร์ท่านละ 500 เยน) จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก หมู่บา้นเล็กๆ 
ท่ีตั้งอยูเ่ชิงภูเขาไฟฟูจิ มีบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิอนัแสนบริสุทธ์ิ ซ่ึงเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผา่นภูเขาไฟฟูจิลง
สู่พ้ืนเบ้ืองล่างผุดข้ึนเป็นตาน ้า และบ่อน ้าขนาดเลก็ใหญ่มากมาย ท่ีน่ีท่านยงัสามารถชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
ไดจ้ากบริเวณหมู่บา้นและเงาสะทอ้นของพ้ืนน ้า และท่านยงัสามารถซ้ือสินคา้โอท็อป ของฝากของท่ีระลึกต่างๆ อาทิ 
พวกเมลด็ถัว่ ผกัดอง ขนม โมจิ บางร้านยงัขายมนัเทศหวานย่าง และแครกเกอร์ขา้วคัว่บนเตาเลก็ๆกลางแจง้ส่งกล่ิน
หอมชวนใหล้ิ้มรสอีกดว้ย สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 



 

 

 
 
 
 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า (ม้ือที่8) 
หลงัรับประทานอาหารค ่า เชิญท่านสมัผสัประสบการณ์ แช่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่น ใหท่้านไดพ้กัผ่อน
อย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทา
อาการปวดเม่ือยต่างๆ และช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดไดพ้ร้อมบ ารุงผิวพรรณใหเ้ปล่งปลัง่ 

ที่พกั     Fujisan Plaza Hotel, Jirakon no Fuji no Yakata, Fuji Yamanakako Hotel หรือระดบัใกล้เคียงกนั 3* 
  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง) 
 

วนัที่ห้า สวนโออชิิปาร์ค – ภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) –กรุงโตเกยีว – ศูนย์ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษ ี–  
                             ย่านชินจูก ุ– ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี ้       (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่9) 
 น าเดินทางสู่ สวนโออชิิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ

ท่ีตั้ งอยู่ ริมฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิโกะฝ่ังเหนือ เป็นท่ีนิยมของ
นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นซ่ึงมาพกัผ่อนตากอากาศ ชมวิว ด่ืมด ่ากับ
ความงามของทิวทศัน์ ในวนัท่ีอากาศแจ่มใส สวนแห่งน้ีจะเป็นจุด
ชมวิวท่ีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามมาก น าท่านข้ึนชม 
ภูเขาไฟฟูจิ สัมผสับรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกลชิ้ดท่ี ชั้นท่ี 5 
บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตรจากระดบัน ้าทะเล อิสระใหท่้านได้
บนัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือสินคา้พ้ืนและขนมอร่อยมากมายตามอธัยาศยั (ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่ข้ึนในกรณีอากาศไม่เอ้ืออ านวยหรือทางข้ึนปิดโดยเปล่ียนไปชม หมู่บา้นศาลเจา้ฟูจิโยชิดะเซนเกน แทน 
เป็นอีกหน่ึงในจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยอนัดบัตน้ๆโดยศาลเจา้ตั้งอยูท่างทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  (ม้ือที่10) เซ็ตอาหารญ่ีปุ่น 
บ่าย น าท่านเดินทาฃกลบัสู่ กรุงโตเกยีว แวะชอ้ปป้ิงท่ี JTC Shinjuku ศูนย์ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษ ี ท่ีรวบรวมสินคา้ราคา

พิเศษ และมีช่ือเสียงท่ีเห็นแลว้ตอ้งรู้ว่ามาจากประเทศญ่ีปุ่น เช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม และครีม
ต่างๆ เป็นตน้ ใหทุ้กท่ านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝาก จากนั้นน าท่านสู่ ย่านชินจูก ุแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลาง
เมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ เป็นแหล่งอพัเดทเทรนด ์ และเป็นยา่นความเจริญ
อนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั ใหท่้านเลือกชมและซ้ือสินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, นาฬิกา, เส้ือผา้



 

 

รองเทา้ และเคร่ืองส าอางคแ์บรนดต่์างๆทั้ง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II เป็นตน้ หรือร้าน100 เยน (อยู่ตึก
PEPEชั้น8) ร้านดองก้ี ร้านมตัสึโมโตท่ี้รวมเคร่ืองใชเ้คร่ืองส าอางคไ์วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ ท่ีเกิดจากการถมทะเลข้ึนมาเป็นเกาะ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายชนิดท่ี 
ห้างไดเวอร์ซิตี ้ซ่ึงภายในมีร้านคา้ ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมาย ถ่ายรูปกบั กันดั้ม RX-0 Unicorn ขนาดเท่า
ของจริงโดยสร้างข้ึนมาตามอตัราส่วน 1:1 เหมือนตวัเดิม ท าใหมี้ความสูงถึง 19.7 เมตร (ตวัเดิมสูง 18 เมตร) เปิดตวั
เป็นเม่ือ 24 กนัยายน 2560 หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัจุดไฮไลทใ์หม่ของท่ีน่ีคือ ป้าย Tokyo สีฟ้าป้าย
ใหม่ วิวชิงชา้สวรรค ์บริเวณใกลเ้คียงกบัหา้งไดเวอร์ซิต้ี 

  
 
 
 
 
 

 
อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ) 

 ที่พกั  Narita , Chiba Hotel หรือระดบัใกล้เคียงกนั 3* 
  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง) 

 

วนัที่หก ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง Obento  (ม้ือที่11) 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
09.15 น.     เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน Thai AirAsia X เท่ียวบินท่ี XJ601 

(ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองระหวา่งเดินทาง) 
14.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ:  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง

เทศกาลหรือวนัหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ดัจะปรับเปล่ียนโดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลา

ได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลา

ท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

ประกาศส าคัญ: รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่าย

ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหาก

ท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมือง

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋

เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ่น (อพัเดท 27 พ.ค.65) ส าหรับมาตรการเปิดรับนกัท่องเท่ียว ตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 65 ท่ี

เดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร์ 

🔵กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจดัอยูใ่นกลุ่มน้ี 

- ไม่ตอ้งตรวจRT-PCRท่ีสนามบินญ่ีปุ่น 

- ไม่ตอ้งกกัตวั 

- ไม่ตอ้งแสดงผลการฉีดวคัซีน (vaccine certificate) 

-นกัท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลด 4แอปพลิเคชัน่ในโทรศพัทส่์วนตวัดงัน้ี  

1. My SOS เพ่ือติดต่อเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ตอ้งการความช่วยเหลือเน่ืองจากสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือ ซ่ึง

สามารถท า VDO call ไดแ้ละแชทได ้

2. Cocoa เป็นระบบแจง้เตือนวา่ เราอาจพบความเส่ียงเน่ืองจากอยูใ่กลผู้ติ้ดเช้ือ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน ์เป็นการลงทะเบียนผูเ้ดินทางท่ีเขา้มาญ่ีปุ่น กรอกขอ้มูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอยา่งนอ้ย6ชม.

ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ล้ิงคก์บั My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นญ่ีปุ่น 

การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ส าหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของ

รัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วนัก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate) 

🔵 เอกสารท่ีตอ้งท าการเตรียมก่อนเดินทาง  

1. พาสปอร์ตตวัจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. วซ่ีาญ่ีปุ่น  

เตรียมเอกสารเพ่ือจดัส่งใหท้างบริษทัด าเนินการยื่นวีซ่าใหด้งัน้ี 

- Passport เล่มจริง มอีายไุม่น้อยกว่า6เดือน 

- รูปถ่าย2x2นิว้ พืน้ขาว 1รูป 

- ส าเนาบัตรประชาชน 



 

 

- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบย่ืน (กรณีไม่มเีล่มจริง ต้องคัดจากอ าเภอ มตีราครุฑ พร้อมผู้มอี  านาจลงนาม เท่าน้ัน),ใบ

เปลีย่นช่ือ-สกลุ ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จ าเป็น) 

- ส าเนาสมดุบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า) 

- statement ย้อนหลงั6เดือน (มตีราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร) 

- หนังสือรับรองการท างาน ระบุต  าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาไปเท่ียว (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน 

นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการท างานของบิดา-มารดาด้วย) 

3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรับรองไปใช้ประกอบการย่ืนวซ่ีา (บริษทัด าเนินการให)้ 

4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

ขอ้มูลการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นอพัเดท ณ วนัท่ี 31 พ.ค.65 อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัทางรัฐบาลญ่ีปุ่น 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

07 – 12 ก.ย. 65 31,888 31,888 5,500 

21 - 26 ก.ย. 65 31,888 31,888 5,500 

05 - 10 ต.ค. 65 34,888 34,888 5,500 

11 - 16 ต.ค. 65 35,888 35,888 5,500 

12 - 17 ต.ค. 65 35,888 35,888 5,500 

13 - 18 ต.ค. 65 36,888 36,888 5,500 

20 - 25 ต.ค. 65 36,888 36,888 5,500 

21 - 26 ต.ค. 65 35,888 35,888 5,500 

22 – 27 ต.ค. 65 35,888 35,888 5,500 
เง่ือนไขการให้บริการ 

 การเดนิทางคร้ังนีจ้ะต้องมจี านวน 20 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึงจ านวนดงักล่าว 
- จะส่งจอยนท์วัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทางประมาณ 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดย

ทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 



 

 

 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

 การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  + ค่าวซ่ีา 2,000 บาท (รวมเป็นเงนิ 17,000 บาท)   
กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 25-30 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯจ าเป็นตอ้งออกตัว๋ก่อนท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ี

เหลือตามท่ีบริษทัก าหนดแจง้เท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบัและ
จ านวนหนา้หนงัสือเดินทางตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทั
จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอาย ุ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

อตัราค่าบริการนีร้วม   
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeท่ีนัง่เป็น Business Classได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมตัว๋กรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเล่ือนวนัได)้ 
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั  
 กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัท่ีเขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง กรณีหอ้งพกัในเมืองท่ีระบุไว้
ในโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยดุ มีงานแฟร์ต่างๆ บริษทัขอจดัท่ีพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้  
 เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสายการบิน THAI AIRASIA X สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ช้ิน ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได ้7 
กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ และกรณีสมัภาระเกินท่านตอ้ง
เสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเกบ็  
**กรณีท่านมีความประสงคซ้ื์อน ้าหนกัเพ่ิม กรุณาแจง้พร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทางอยา่งชา้ 10วนัพร้อมช าระค่าน ้าหนกั** 

ซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 400  บาท /เพ่ิม10กก. ช าระเพ่ิม 1,000 บาท/เพ่ิม20กก. ช าระเพ่ิม 3,000 บาท  

 การประกนัการเดินทาง บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยัการเดินทางแดนซ์ มูฟ Dance Moves ( ส าหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการ

รักษากรณีลูกคา้ติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบติัเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวนัเดินทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ี

ประกนัครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เขา้รับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจาก



 

 

เจา้หนา้ทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมวงเงินคุม้ครอง เพ่ิมความคุม้ครอง สามารถแจง้ บริษทัฯ  ซ่ึงความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภยั  ประกนัภยัเดินทางอนันีโดยทั้งน้ีการท าประกนัน้ีจากบริษทั  มากกว่า

ขอ้บงัคบั ตาม พรบ ธุรกิจน าเท่ียว ท่ีบงัคบัให้บริษทัน าเท่ียว ท าประกนัเฉพาะอุบติัเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งน้ี ท่าน

สามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเวบ็ไซด์ Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพ่ิมเติม

สามารถแจง้ความประสงคม์าท่ีบริษทัฯ 

 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  

 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

 ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 2,000 บาท 

 ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 6,000 เยน หรือ 1,800 บาท/ท่าน ส าหรับหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจและน ้าใจจากท่าน 

 ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอร์มของทาง

ญ่ีปุ่น 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบริษทั ฯ และ

เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  



 

 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี

ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งชา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 

บริษทัฯไม่สามารถจดัการใหล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่

ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   


