
 

CODE: XJ787 Oh! Ho… นาโกย่า โตเกียว ชิราคาวาโกะ 6D3N 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

พักกิฟุ1คืน ฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 1คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ ์มีไกด์บัสพาเที่ยวครบทุกวัน 
ทานเมน ูBBQ Yakiniku และ บฟุเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินตรงสู่นาโกย่า (สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์) 
น ้าหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG  

 

ไฟล์ทบิน 

 

Departure    DMK – NGO   XJ638 23.55 -07.45 

Return          NRT – DMK   XJ607 20.40-01.20+1 

  

(ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง สั่งซ้ือบนเคร่ืองเท่าน้ัน) อัพเกรดที่น่ัง/เพิ่มน้้าหนักสัมภาระ รายละเอียดท้ายรายการทวัร์ 

หมายเหตุ: กรุ๊ปเดินทาง 28ต.ค.-2พ.ย.และ 30ต.ค.-4พ.ย. ไฟล์ทขาไป XJ607 02.15-09.40 
 

 

OH! HO … NAGOYA TOKYO 



 

วันที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่  BKK-NGO  
XJ638 23.55 – 07.45+1    

2  นาโกย่า สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – กิฟุ - ห้างAeon Mall 
อาหารเที่ยง (Japanese Set)  

3  กิฟุ - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ – ออนเซ็น 
 เช้า,เที่ยง (BBQ Yakiniku), เย็น (บฟุเฟ่ต์ขาปไูม่อั น)  

4  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮักไก – โออิชิปาร์ค – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku -  
นาริตะ อาหารเช้า,เที่ยง (Japanese Set) 

5  นาริตะ – โตเกียว – วดัอาซากุสะ – ตลาดปลาสกึิจิ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี  – ถ่ายรูปหุ่นกันดั ม - ท่าอากาศ
ยานนาริตะ เที่ยวบินที่ XJ607 NRT-DMK 20.40น.   เช้า  

6 ท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 01.20น. 

 
 

วันเดินทาง 

 

ราคา

ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

 พักเดี่ยวเพ่ิม / 

เดินทางท่านเดียว 

ที่น่ัง หมายเหตุ 

1-6 เมษายน 63 29,888  

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 9,000 บาท 

(อายุไม่เกิน 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-3มถิุนายน 25,888 7,500 30  

3-8 มถิุนายน 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-3สิงหาคม 24,888 7,500 30  

5-10 สิงหาคม 63 24,888 7,500 30  

12-17 สิงหาคม 63 26,888 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  

 

Infant 9,000 บาท 

(อายุไม่เกิน 2 ปี) 

 

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-2พฤศจิกายน 26,888 7,500 30 ไฟล์ทขาไป XJ607 

02.15-09.40 

30ตุลาคม-4พฤศจิกายน 25,888 7,500 30 ไฟล์ทขาไป XJ607 

02.15-09.40 

 

วันที่แรก   กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

 

 

20.30น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั น 3 เคาน์เตอร์สายการ

บิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ้านวยความสะดวกด้าน

เอกสารและติดแท็คกระเป๋า 

23.55น. น้าท่านเดินทางสู่ นาโกย่า สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศ

ญี่ปุ่นโดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ638 (ค่าทัวร์ไม่รวม

ค่าอาหารบนเคร่ือง สั่งซ้ือบนเคร่ืองเท่าน้ัน) 

วันทีส่อง   นาโกย่า สนามบินชูบุเซน็แทรร์ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – กิฟ ุ- ห้างAeon Mall 

                    อาหารเที่ยง (Japanese Set) 

 

07.45 น. เดินทางถึง นาโกย่า สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (เวลาท้องถิน่เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส้าคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ น้าท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิ

ราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก 

ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของ

บ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึง

เรียกหมู่บ้านสไตล์น้ีว่า กัสโช และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีเป็นจ้านวนมาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื อที่1) Japanese Set 

 น้าท่านเดินทางสู ่จังหวัดกิฟุ ตั้งอยู่ในภูมิภาคจูบุบนเกาะฮอนชูใจกลางประเทศญี่ปุ่น ข้ึนชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายน้้าจึง

มีภูมิทัศน์ที่สวยงามจากธรรมชาติเดินทางสู่ ห้างAeon Mall อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าและอิสระอาหารเย็นตาม

อัธยาศัย สมควรแก่เวลานัดหมายน้าท่านเดินทางสู่ที่พัก 

ที่พัก: Hotel Koyo หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน

ก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่สาม     กิฟุ - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ – ออนเซ็น 

                   อาหารเช้า, เที่ยง (BBQ Yakiniku) ,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื อที่ 2)  

 น้าท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ทะเลสาบฮามานะ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อ

ดังของเมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิซุโอกะ หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหน่ึงว่าทะเลสาบปลา

ไหล เน่ืองจากทะเลสาบแห่งน้ีเป็นแหล่งชุกชุมของปลาไหลจ้านวนมากมาย เป็น

บริเวณที่จับปลาไหลได้มากเป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่น ความสวยงามของทะเลสาบ

ฮามานะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้เป็นจ้านวนมากแห่งหน่ึง บริเวณ

รอบๆมีร้านอาหารและร้านขายของฝากจ้านวนมากซ่ึงเป็นบริเวณจุดพักรถ 

นักท่องเที่ยวก็จะแวะเข้ามาน่ังทานข้าวหน้าปลา ราเม็งและเดินช้อปปิ้งซ้ือขนม

ของฝากกัน ขนมพายปลาไหลเป็นขนมข้ึนชื่อของที่น่ีก็สามารถหาซ้ือเป็นของ

ฝากได้ อิสระให้ท่านเก็บภาพซ้ือของฝากตามอัธยาศัย น้าท่านเดินทางสู่ วน

อุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม โดยเป็นส่วนหน่ึง

ของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่ง

ธรรมชาติและดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั้งปี ทิวทัศน์ที่

สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบ

อาชิ และ โอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมีชื่อเสียงในเร่ือง

ของการเป็นแหล่งน้้าพุร้อน ที่แปลกไปกว่าน้ันคือ มี

จ้านวนน้้าพุร้อนมากถึง 17  แห่ง 

เที่ยง  อาหารกลางวัน (มื อที่3) BBQ Yakiniku บุฟ

เฟ่ต์ 

บ่าย น้าท่ าน  ล่อง เ รือโจรสลัด  ที่ทะ เลสาบอาชิ 

ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส  ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของ

ทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง 

หมายเหตุ: กรณีสภาพอากาศไม่เอื ออ้านวยหรือเรือหยุดให้บริการทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนเที่ยวศาลเจ้าฮา

โกเน่แทน จากน้ันน้าท่านเดินทางสู่  หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก  ชมบ่อน้้าแร่ก้ามะถันที่สามารถต้มไข่ให้

สุกด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ให้ท่านได้ลองชิมไข่ด้า ที่เชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ด้า 1 ฟอง จะท้าให้มีอายุยืนยาวข้ึน 

7 ปี อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินค้าพื้นเมืองที่ข้ึนชื่อมากมาย อาทิ สบู่ด้า, แชมพูด้า,โฟมล้างหน้าด้า ซ่ึงล้วน

เป็นผลิตภัณฑ์จากก้ามะถันที่คนญีปุ่่นเชือ่วา่บา้รุงผิวพรรณและเสน้ผมใหด้ีรวมทั้ง คิตตี ไข่ด้า ซ่ึงเป็นโอท็อปอย่างหนึ่ง

ของญี่ปุ่น 

หมายเหตุ: กรณีทางขึ นปิด ไม่สามารถขึ นได้ หรือการจราจรติดจัดบริษัทขอปรับเปลี่ยนไปเที่ยวโก

เท็มบะเอ้าท์เลทหรือสวนสันติภาพเฮวะโคเอนแทน 

สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ที่พักออนเซ็น ย่านภูเขาไฟฟูจิ  

 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า (มื อที่4) บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั น!!! หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัส

น้้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าวัฒนธรรมการอาบน้้าแร่ออนเซ็น (Onsen) 

น้้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อน

คลายความตึงเครียดได้อย่างดี พร้อมทั้งบ้ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 

ที่พัก: Fujinobou Kaen Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัด

หมาย5วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 

 

 

 



 

วันที่สี ่  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮักไก – โออิชิปาร์ค – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku –  

                นาริตะ      อาหารเช้า,เที่ยง (Japanese Set)  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื อที5่) 

น้าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซ่ึงได้จ้าลองเหตุการณ์

ต่างๆที่เกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และสาธิตวิธีป้องกันตัวและท่านยังสามารถ

เข้าไปทดสอบในห้องจ้าลองแผ่นดินไหวในระดับที่แตกต่างกันได้ ให้ท่าน

เลือกซ้ือสินค้าราคาพิเศษ เช่นโฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ วิตามิน ครีม

ต่างๆเป็นต้น จากน้ันน้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นหมู่บ้าน

ที่ตั้ งอยู่ ใกล้ภู เขาไฟฟูจิ  บ ริ เ วณทะเลสาบยามานาคาโกะ ( Lake 

Yamanaka-ko) ซ่ึงในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกใหเ้ปน็มรดกทางวัฒนธรรม

ของโลกในบริเวณน้ีมีบ่อน้้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน้้าที่ เกิดจากการ

ละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี น้าท่าน

เดินทางสู่ โออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ทางเหนือริมฝั่งทะเลสาบคา

วากุจิโกะ ในวันที่อากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน โดยตลอดปีสวนแห่งน้ีจะมีการปลูกดอกไม้

หมุนเวียนกันไป อาทิ ในช่วงปลายเดือนเมษายนจะมีซากุระ เดือนพฤษภาคมจะเป็นดอกพิงค์มอส ช่วงกลางเดือน

มิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม จะเป็นช่วงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึ่งเต็มไปด้วย

ดอกลาเวนเดอร์ ดอกลาเวนเดอร์จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วทั้งสวน ส่วนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะปลูกพุ่ม

โคเคียทีจ่ะแดงสดใสตลอดฤดูใบไม้ร่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื อที6่)Japanese Set 

น้าท่านเข้าสู่โตเกียวเมืองหลวง น้าท่านไป ช้อปปิ้ง

ย่านชินจูกุและ Laox Shinjuku แหล่งช้อปปิ้งขนาด

ใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ 

เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้าเป็นแหล่งอัพเดทเท

รนด์และเป็นย่านความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียว

ในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซ้ือสินค้ามากมาย อาทิ

เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์

, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเคร่ืองส้าอางเช่นแบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น 

ๆ อีกมากมายที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 

100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า

เคร่ืองใช้เคร่ืองส้าอาง ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาหารมื อเย็นอิสระตาม

อัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยต่างๆที่ย่านชินจูกุ เช่นร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน และร้านอร่อยๆอีกมากมาย 

จนถึงเวลานัดหมายน้าท่านเดินทางสูท่ี่พักย่านนาริตะ 

ที่พัก: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันทีห้่า นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสกึิจิ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี  – ถ่ายรูปหุ่นกันดั ม –  

                  ท่าอากาศยานนาริตะ    อาหารเช้า 

 



 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื อที7่) 

น้าท่านเดินทางสู่โตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้า

แม่กวนอิมทองค้าที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต และมี

ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าค้ารณ) 

ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่เลือกชมและเช่าเคร่ืองราง

ของขลังอนัศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งน้ีหรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่

ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขาย  ขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งน้ี

ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้ง

ข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น ได้ที่น่ี หากมีเวลาท่าน

สามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของ

มหานครโตเกียว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุซะ ส้าหรับโตเกียวสกายที เปิด ให้บริการ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวน์เวอร์ที่นครกว่างโจวของ

จีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา เดินทางสู่ ตลาดปลาสึกิจิ ตลาดปลาใจกลางโตเกียว 

ภายในตลาดเต็มไปด้วยร้านค้าปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจ้านวนมาก มีร้านขายปลาทะเลสด ผักผลไม้ตามฤดู

และซาชิมิ ปลาดิบ หรือซูชิด้วย อาหารมื อกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 

บ่าย น้าท่านเดินทางไป โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลข้ึนมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย

ชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี  ซ่ึงภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมายและให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั มตัวใหม่ 

RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างข้ึนมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ท้าให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร 

(ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพิ่งเปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560 ถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน้า

ท่านเดินทางเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ อาหารมื อเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.40น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ607 01.20+1 

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง สั่งซ้ือบนเคร่ืองเท่าน้ัน) 

 

วันทีห่ก ท่าอากาศยานดอนเมือง 

 

01.20น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดย

ค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน้าเที่ยว

ญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ

เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นค้านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับ

สูงขึ น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ น 

ประกาศส้าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช้าระแบบจ่ายช้าระ
ขาด และผู้จัดได้ช้าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช้าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั นหากท่านไม่ได้
ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั งค่าต๋ัวเคร่ืองบินให้แก่
ท่าน  



 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั งนี จะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 20 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทาง 

    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น  

3.การช้าระค่าบริการช้าระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือช้าระก่อนการเดินทาง 30วัน  

**ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้า

เมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ้า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  

และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ

ใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 5.อัตราค่าบริการนี   รวม 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลับชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไม่สามารถเลอืกระบุที่น่ังได้ 

การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส้าหรับที่นั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได ้ 

 

ที่น่ัง Hot Seat เป็นที่น่ังทีม่ีพื้นที่วา่งที่มากกว่าที่นั่งมาตรฐาน ด้วยพ้ืนที่วางขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาได้

อย่างเต็มที ่

- ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายตุ่้ากวา่ 10 ปีนั่งในโซนเงียบ 

- เน่ืองดว้ยเหตุผลด้านความปลอดภัย ที่นั่งแถวทางออก Exit Seat ต้องเป็นผูท้ี่มีอายุ 15 ปีข้ึนไปไมเ่กิน60ป ีเปน็ผู้ที่สามารถเข้าใจ

ค้าแนะน้า มีความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือเจา้หน้าที่ในกรณีฉุกเฉินได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Airbus A330 

โซน แถวที ่ ราคา ต่อเทีย่ว ต่อทา่น 

โซนเงียบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 

*Forward Zone แถวทางออก 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 ต่อเทีย่ว ต่อทา่น 

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. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเทา่ 

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5.  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เคร่ืองที่สายการบิน Thai Air Asia X ก้าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

สัมภาระถือขึ นเคร่ืองไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน้้าหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่าน้ันพร้อมช้าระค่าน้้าหนัก** 

- ซ้ือน้าหนักเพิ่ม 5 กก. ช้าระเพิ่ม 600  บาท /เพิ่ม10กก. ช้าระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม20กก. ช้าระเพิ่ม 2,000 บาท 
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสยีหรือเสียหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัท

ฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 

 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ

วงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื อประกันสุขภาพเพิ่มได้จาก

บริษัท ประกันทั่วไป 

7. อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน 

5. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

6. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 1,700 บาทต่อทริป ช้าระค่าทิปที่สนามบินดอนเมืองขาไป ส้าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้า

ทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่

ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ

ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี  

1.ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็น

ต้น) 

3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4.ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 



 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่้ากว่า 6 เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ้านักระยะสั้น 

 3.ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ้านักไม่เกิน 15 วัน 

 4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่  

    เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับ
รวมวันหยุดและ ส-อา ) มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่าน้ัน  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท้าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจ้านวน 4ขวด 
15. การบริการของรถบัสน้าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เร่ิมงานเวลา 
8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท้าไว้ส้าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม
พ.ร.บ การท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ 
และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหว่าง
การเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่าน้ัน  
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  


