
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นารติะ  

 

20.30 น. พรอ้มกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอรส์ายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวย

ความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
23.45 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่  XJ600 

บรกิารอาหาร และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

 
 

 

 

 

 
 
วนัที่สอง นารติะ - พระพุทธรูปไดบุทส ึ– สวนอุเอโนะ -  วดัอาซากุสะ– ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

 

08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

เมืองคามาคุระ ท่ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าไมท่ี้คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมืองท่ีติดทะเล 

ซ่ึงเป็นท าเลท่ีถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ จากนั้นน าท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ 

พระอมิตตา พุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองคใ์หญ่ 

สรา้งจากส าริด เม่ือปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 

11.35 เมตร มีน ้าหนัก 122 ตนั ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจง้ 

หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซ่ึงอดีตองค์ พระได้

ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เน่ืองจากเกิดสึนามิไดพ้ัดผ่าน

หลายครั้งและท าใหว้ิหารไดพ้งัทลาย แต่ องคพ์ระไม่ไดร้บั

ความเสียหายแต่อย่างใด  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ สวนสวยกลางกรุงท่ี

รวบรวมพันธุ์ไมน้านาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก สัมผัส ดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรัง่

ท่ามกลางสวนสวย รายลอ้มดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์

 

 



 
 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม วัดอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูป

เจา้แม่กวนอิมทองค า  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมี

ความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองราง

ของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ชื่อเสียงของ

วดั มีรา้นขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ย

ดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแหง่น้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพื่อล้ิมลองกบัรสชาติสุดแสนอร่อย  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงยา่นดงั ยา่นชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานา

ชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป

ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส  าอาง ต่างๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา

เครือ่งส  าอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบา้นเรา 

3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อื่น ๆ  หรือ

ใหท่้านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋า

สุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลือกซ้ือรองเทา้ 

หลากหลายแบรนดด์ัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่รา้น 

ABC MART  

 

 

 

 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที่ SHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 



 
 

วนัที่สาม  โตเกียว - อิสระเตม็วนั หรอืเลือกซ้ือทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวนั ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้

ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

- ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกับ                

“ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรูท่ี้กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดท

แฟชัน่สไตลโ์ตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและ

แฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย  

- ศาลเจา้เมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศและเป็น ท่ีสถิตย์

วิญญาณขององค์สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความส าคัญกับประเทศ

ญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งยิง่ และไดร้บัความเคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัมากท่ีสุด   

เที่ยง  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั  

หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซ้ือดิสนียแ์ลนดเ์พ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวม

ค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของ

ราชาการต์ูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกท่ีสรา้ง

นอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 

2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้างกว่า 600 

ลา้นบาท ใหท่้านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด 

(ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ 

ใหท่้านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคา

ริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผีสิงใน 

Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของตุก๊ตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชม 

 

ภาพยนตรส์ามมิติThe Invention of the Year ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลือก

ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด์อีกทั้งยงัจะไดส้ัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์

อย่าง มิกก้ีเมา้ส ์มินน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพ่ือนการต์ูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของท่ี

ระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด ์

การเดินทางจากนารติะสูโ่ตเกียว 

1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ือง

ดว้ยจะตอ้งเร่ิมตั้ง แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น 



 
 

เป็นช่วงท่ีมีลูกคา้ใชบ้ริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซ่ึงอาจจะท าใหข้ึ้ นรถบัสไม่ครบตาม

จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด 

แผนทีก่ารเดนิทาง 
     

  
Ueno 

 
Nippori 

 
Airrport 

  นาท ี   41   36     Keisei Skyliner 

      
  

  

 
Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo   

  นาท ี 97 92 84 80 67   Narita Express N'EX 

      
  

  

 
Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa   

  
นาท ี 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

Airport Limousine 
Bus 

      
  

  

 
Tokyo Area 

   
  

  นาท ี 90+           Taxi 

 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 

นาทีโดยใชค้วาม เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ท่ีเที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน 

โดยเวลาท่ีใหบ้ริการ 7.28-18.20 น  เพราะฉะน้ันก่อนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียว

สุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง        

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟท่ีราคา

ค่อนขา้งสูงนิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุท่ีนัง่บนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัว่าขึ้ นไปแลว้

เราจะไม่มีท่ีนัง่เบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดมี้อาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ ท่ี

ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น 

เพราะฉะน้ันก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง   

    

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบสัน้ีจะจ ากดั

จ านวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู ่35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการ 

 

เดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาท่ีใหบ้ริการ 5.55-17.30 น 

ถา้เด็กอายุต ากวา่ 12 จะเสียคร่ึงราคา      

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีน้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัยา่นนาริตะจะอยู่ ท่ีราคา 

20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไม่รวมค่าทางด่วน) 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที่ SHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

 



 
 

วนัที่สี ่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั้นท่ี 5) -  พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว– โอชิโนะฮคัไค- แช่ออนเซ็นธรรมชาติ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 โดยรถโคช้ (ขึ้ นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) ให้

ท่านไดส้มัผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช้ื่อวา่มีสดัส่วน 

สวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นจาก 

ดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร) จากน้ัน น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ ์

EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหท่้านไดส้มัผัสกบัความรูสึ้ก

ของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้ นในประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระใหท่้านได้

เลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริสุทธ์ิ

จากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหล่งน ้ าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูด

ในทางกลบักนัคือกลุ่มน ้าผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกท่ียา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สมัผัสได้

ถึงอากาศบริสุทธ์ิ และไอเยน็จากแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยูทุ่กมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมี

ปลาหลากหลายพนัธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อน้ันเย็นเจี๊ ยบถึงใจ

จนแอบสงัสยัวา่นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกนับา้งรึ เพราะอุณหภูมิในน ้าเฉล่ียอยูท่ี่ 10-12  

 

 

องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน ้าผุดจากธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้น

โอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยีย่ม 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

พกัที่  FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอรอ่ยกบัม้ือพิเศษท่ีมี

ขาปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มน ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอยา่งจุใจ 

หลงัอาหารใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะ

ท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ สวนดอกไมฮ้ามะมะสึ  – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกยา่ – ชอ้ปป้ิงจสัโก ้อิออน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านสู่ จ.ชิสึโอกะ เป็นท่ีตั้งของทั้งภูเขาไฟฟูจิท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่นและอ่าวซุรุกะท่ีลึก

ท่ีสุดในญ่ีปุ่น แถมยงัเป็นแหล่งชมดอกไมช้ั้นแนวหน้าของ

ญ่ีปุ่นอีกดว้ย โซนฝัง่ตะวนัตกริมทะเลสาบฮามานาโกะราย

ลอ้มไปดว้ยป่าไมเ้ขียวขจีและดอกไมต้ามฤดูกาลทั้ง 4 ซ่ึง

เป็นท่ีน่าประทับใจ  ภายใน ประกอบด้วยซากุระกว่า 

1300 ต้นและทิวลิปอีกกว่า 5 แสนต้นบานสะพรั ่ง

สวยงามแต่งแตม้สวนในฤดูใบไมผ้ลิอีกดว้ย 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย น าท่านผ่านชม  ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบท่ีเพาะพนัธุ์

ปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุดในบริเวณน้ัน  ทะเลสาบน้ีเกิดขึ้ นเม่ือ 

500 ปีก่อนจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และสึนามิ ท าใหพ้ื้นท่ี 

 

น ้ าเชื่อมไปยงัมหาสมุทรแปซิฟิก น ้ าในทะเลสาบเป็นน ้ า

กร่อย เน่ืองจากผสมระหวา่งน ้าทะเลกบัน ้าจืด ท าใหเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของปลาไหล สาหร่าย และ

เต่ากระดองน่ิม นอกจากน้ันยงัมีปลา ปู กุง้ และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ หลายชนิด ทะเลสาบน้ีเป็นท่ี



 
 

รูจ้กัในเร่ืองการจบัสตัวน์ ้าไดม้ากท่ีสุดในญ่ีปุ่น          น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกยา่ เมือง

ใหญ่อนัดบั 3 รองจากโอซากา้ ท่ีเจริญไปดว้ยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม น าท่านช้

อปป้ิงยงัหา้งสรรพสินคา้ หา้งจสัโกอ้ิออน  ใหท่้านไดซ้ื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด 

อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสุดกบัรา้น 100 เยน ทีทุกอยา่งในรา้น

ราคาเพียง 100 เยนเท่าน้ัน 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที่  โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่หก นาโกยา่ – เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซากา้ - ชินไซบาชิ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เกียวโต น าท่านชม วัดคินคะ

คุจิ หรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิ

มิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้

ดัดแปลงใหเ้ป็นวัด แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี 

พ.ศ.2493 และสรา้งขึ้ นใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 ปราสาท

โดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท่้านได้

ด่ืมด า่กับความสะอาดใสของสระน ้าท่ีสามารถสะทอ้น

ใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

จากน้ันน าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซ่ึง

ถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยู่ภายใน 

ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้วของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโย

ชิโตโยโตมิ ผูมี้ค าสัง่ใหก้่อสรา้งปราสาทแหง่น้ี 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ประมาณปลายเดือน มี.ค.-ตน้เดือน เม.ย.ท่านจะไดช้มบรรยากาศของ

ซากุระบาน ณ ปราสาทโอซากา้ ท่ีพรอ้มบานสะพรัง่ตอ้นรบันักท่องเท่ียว แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น

ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี 



 
 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดังของนครโอซากา้ ภายในย่านน้ีมี

รา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรบัเด็ก และ

ผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมี

รา้นอาหารทะเลขึ้ นชื่อมากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ย่างหน่ึงคือ ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตน

ดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะ

ถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตน

ใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูป

เคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมชื่อดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสูส่นามบินคนัไซ เพื่อเตรยีมตวัเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 
 

วนัที่เจด็  สนามบินคนัไซ – กรุงเทพ ฯ 

 

00.10 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ611 บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

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

 
 
 
 
 



 
 

อตัราค่าบริการ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ท่าน 
พกัเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตัว๋ 

27 มี.ค. – 02 เม.ย. 61 39,900 8,000 31,900 

28 มี.ค. – 03 เม.ย. 61 39,900 8,000 31,900 

 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 3,500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการ

จ่ายค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อน

การจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนมัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่

เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 3,500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 



 
 

 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน  



 
 

7. การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

8. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

9. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 

  
 


