
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JXJ30 SNOW MONKEY OSAKA TOKYO 6วนั4คนื 
เทีย่วญีปุ่่น... โอซากา้ เกยีวโต นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โตเกยีว  

ที่พัก นาโกยา่ 1 คืน มัตสึโมโต้ 1 คืน ฟูจิออนเซน็ 1 คืน โตเกียว 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟต่ป้ิ์งย่าง yakiniku + ชาบู และ เมนูขาปู!! 
 

ชมความสวยงามของ Nabana no sato เทศกาลไฟประดับ อุโมงค์ไฟยาวสุดอลังการ

 
 

เดินทางโดยสายการบนิ AirAsia X (XJ)  
น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 Kg. + Carry on 7 Kg. 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเดก็ 2-11 ป ี
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดนิทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

31 ธนัวาคม 65 – 
05 มกราคม 66 

39,888  
 
 
 

เด็กไมม่ีเตยีง  
ลด 2,000 บาท 
 (Infant ไม่เกนิ 2ปี 
6,000 บาท) 

 
 
 
 
 

8,500 

30  

05-10 มกราคม 66 37,888 30  

07-12 มกราคม 66 37,888 30  

12-17 มกราคม 66 37,888 30  

14-19 มกราคม 66 36,888 30  

21-26 มกราคม 66 37,888 30  

02-07 กมุภาพันธ์ 66 37,888 30  



 

 

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

 
 
 

21.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 

 
 

 

00.55 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่ XJ612 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง 
บนเคร่ืองมีจ าหน่าย) 

08.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกา  

ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจับและปรับ จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า 
Osaka เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 
2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น 
พาทุกท่าน ถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า 
Osaka Castle ชมปราสาทเกา่แกข่องญีปุ่่น ถูกสร้าง
ขึ้นในช่วงคร่ึงหลังของศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นที่พ านกั
ของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวใน
สมัยนั้น  ใ ช้เวลาต้ังแต่เ ร่ิมก่อสร้างจนถึงเสร็จ
สมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่
กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขาม
และย่ิงใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีช่ือเสียงที่สุดในญ่ีปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เมนูป้ิงย่าง yakiniku 

09-14 กุมภาพันธ์ 66 37,888 30  

16-21 กุมภาพันธ์ 66 37,888 30  

23-28 กมุภาพันธ์ 66 37,888 30  

04-09 มีนาคม 66 37,888 30  

09-14 มีนาคม 66 37,888 30  

11-16 มนีาคม 66 37,888 30  

14-19 มีนาคม 66 37,888 30  

16-21 มีนาคม 66 37,888 30  

21-26 มนีาคม 66 37,888 30  

23-28 มนีาคม 66 37,888 30  

วันทีส่อง        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซากา้ - Mitsui outlet park jazz 
dream - เทศกาลไฟประดับ Nabana No Sato Winter Illumination                      อาหาร เที่ยง                                                                                                              

วันทีห่นึ่ง         ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ  

นทิรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   



 

พาทุกท่านไปช้อปป้ิงที่ Mitsui outlet park jazz dream อีกหนึ่งเอาท์เลตที่มีใหญ่มาก และเป็นที่นิยมอย่างมาก 
ด้วยจ านวนร้านค้าที่มีกว่า 302 ร้าน ทั้งแบรนด์เสื้อผ้าเด็กจนถึงผู้ใหญ่ รองเท้า และเคร่ืองประดับมากมาย พ้ืนที่
กว้างถึง 45,700 ตารางเมตร จึงยกให้เป็นเอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซ่ึงรวมทั้งแบรนด์ดัง แบรนด์หรูมากมาย
ของต่างประเทศ และแบรนด์แฟชั่นชั้นน าของญี่ปุ่น ที่เป็นที่นิยมต่างๆ และตรงกลางห้างยังมีพ้ืนที่ส าหรับนั่งเล่นอกี
ด้วย 
หลังจากนั้นพาทุกท่านไปชม Nabana No Sato Winter Illumination เทศกาลชื่อดังของเมืองนาโกย่า เป็นงาน
ประดับไฟสุดอลังการของญี่ปุ่น โดยมีไฮไลทอ์ยู่ที่ อุโมงค์ไฟระยิบระยับ หรือ Tunnel of Light ในระยะทางกว่า 200 
เมตร ตลอดเส้นทางจะล้อมรอบไปด้วยดวงไฟทั้งรูปดอกไม้หรือดาวมากมาย และก็ยังมีอุโมงค์ไฟที่เปลี่ยนสี จัดรอบ
บริเวณสวนดอกไม้นอกจากนี้ในสวนก็ยังมีโซนแสดงไฟอีกมากมาย ถือเป็นเทศกาลยอดนิยมของทั้งชาวญี่ปุ่นและ
ต่างชาติเลยทีเดียว โดยเทศกาลนี้จะจัดช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึง ปลายเดือนพฤษภาปีหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น    อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Hotel in Nogaya หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 

 
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที2่)  

พาทุกท่านไปชมสถานทีช่ื่องดังของญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้านมรดกโลกแห่งที่ 
6 ของญี่ปุ่น  ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมๆกับภูเขาโกคายามะ จังหวัดโทยามะในปี 
1995 เป็นหมู่บ้านชาวนาที่ต้ังอยู่ในหุบเขาตามแม่น ้าโชกาวะ (Shogawa) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา 
ตั้งอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟูและโทยาม่า (Gifu and Toyama Prefectures) ทางตอนกลางของเกาะฮอนชู 
ประกอบไปด้วยบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี จุดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาชิราคาวาโกะ คือบ้านเก่าแก่ประจ า
หมู่บ้านอย่าง Wada House หรือ Kanda House ที่ถือว่าเป็นบ้านทรงกัสโซ่แบบโบราณที่อนุรักษ์เอาไว้จวบจน
ปัจจุบันอันเป็นสมบัติของชาติ และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน นอกจากชิราคาวาโกะ

วันทีส่าม           หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ยา่นเมืองเกา่ทาคายามา่ – ย่านซันมาชิซูจิ - นากาโน่ – ปราสาทมัตสึโมโต ้        
             อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็ 



 

จะมีบ้านเก่าแก่ดั้งเดิมของญี่ปุ่นให้เราได้เดินชม ก็ยังมีบ้านหลายๆหลังที่เปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่
ระลึก อิสระให้ทุกท่านชิมอาหาร ของหวาน และถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) Japanese set 
จากนั้นน าท่านไปที่  ย่ านเมืองเก่าทาคายาม่า 
(Takayama Old Town) ตั้งอยู่ในเมืองทาคายามา่ 
(Takayama) ของจังหวัดกิฟุ  (Gifu) เป็นย่านที่
เต็มไปด้วยอาคารบ้านไม้โบราณและได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ เดินชม หมู่บา้น 
LITTLE KYOTO หรือย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-
Suji) เป็นเขตเมืองเก่าที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนใน
สมัยเอโดะทีม่อีายุกว่า 300 ปีไว้ได้เป็นอย่างดี เป็น 1 
ใน ย่านที่เรียกว่าเป็น Old Town ของญี่ปุ่น เมื่อ
คร้ังหนึ่งในอดีตคือในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 
1868) มีความเฟื่ องฟูทางเศรษฐกิจอย่างมาก
เพราะว่าเป็นย่านศูนย์  กลางส าหรับการท าการค้า
ของเมือง Takayama มีถนนที่เชื่อมระหว่างสถานที่  ส าคัญทั้ง ปราสาท, วัด 
และศาลเจ้า จุดเด่นคืออาคารเก่าแก่ส่วนใหญ่ก็ตกทอด  มาตั้งแต่ยุคเอโดะ
มาถึงปัจจุบัน เป็นการสร้างบ้านเรือนตามสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ บ้านทั้ง2 ข้าง
ทางจะมีแต่เฉพาะสีน ้าตาลหรือสีด า ในปัจจุบันนี้ถ้าใครจะสร้างบ้านหลังใหม่ก็
จะต้องใช้แค่2 สีนี้เท่านั้น เพ่ือไม่ให้โดดหรือดูแปลกแยกออกมาจากบ้านหลังอืน่ 
มีร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ าหน่ายเหล้าสาเก ร้านท ามิโสะ ร้านซูชิ 
ไอศกครีม ของหวาน ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือของทีร่ะลึกพ้ืนเมอืงเฉพาะถิน่ เช่น 
ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์
หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อ
เกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่า
ประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีก
ด้วย หรือ ถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดงที่ทอดข้าม
แม่น ้ามิยากาวะซึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย อิสระเก็บภาพความประทับใจเลือกซ้ือสินค้าตาม
อัธยาศัย  
พาทุกท่านเดินทางกลับสู่ นากาโน่ Nagano เมืองที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงและธรรมชาติสวยอันดับต้นๆของญี่ปุ่น พาชม
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ ถ่ายภาพด้านนอก ปราสาทมัตสึโมโต้ Matsumoto castle ปราสาทอีกาแห่งนากาโน่ 
เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในห้าปราสาทในญี่ปุ่นที่ถูกก าหนดให้เป็นสมบัติประจ าชาติ ตัว
ปราสาทสร้างขึ้นด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวจุดเด่นของปราสาทมัตสึโมโตะอยู่ที่ก าแพงสีด าของเท็นชุคาคุ จึง
มีชื่อเรียกว่า คาราซุโจ แปลว่า ปราสาทอีกา สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ทีพั่กทาคายาม่า  (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าเขา้ชม
ปราสาท) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) เมนูชาบู 
ที่พัก: Hotel in Matsumoto area หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 

 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที5่)  
เพลิดเพลินไปกับความน่ารักของน้องลิงกังญ่ีปุ่นหน้าแดงที่ลงมาแช่บ่อน ้าร้อนคลายความหนาว ที่ Jigokudani 
Yaen-Koen หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อ Snow Monkey Park อยู่ในนาโกย่า โดยจะมี ลิงหิมะญี่ปุ่นหรือลิงกัง เป็นลิง
พ้ืนเมืองของหมู่เกาะญ่ีปุ่น ลักษณะเด่นคือใบหน้าแดงก ่า เป็นลิงป่าที่ลงจากเขามาแช่น ้าร้อนเพ่ือบรรเทาความหนาว 
เท่าที่สังเกตทุกตัวไม่กลัวน ้าและมีทักษะในด้านการว่ายน ้าได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อลงไปแช่น ้าแล้วทุกตัวจะมีสีหน้า 
เคลิบเคลิ้มและดูสบายกายสบายใจเป็นอย่างมาก  เจ้าลิงหิมะญี่ปุ่นชนิดนี้มพีฤติกรรมที่แตกต่างไปจากลิงชนิดอื่น ๆ 
คือ ไม่ดุและก้าวร้าว ไม่ซน ไม่ข้ีขโมย ชอบที่จะแช่น ้าร้อนตามบ่อน ้าพุร้อนและเล่นหิมะ อิสระให้ท่านดูอิริยาบถต่างๆที่
น่ารักๆ บ่อน ้าร้อนที่เปิดเป็นธรรมชาติโดยไม่มกีรงหรือร้ัวกั้น มีการให้อาหารเป็นเวลาโดยเจ้าหนา้ทีข่องศูนย์ เพราะทีน่ี้
ถูกเปิดเป็นศูนย์อนุรักษ์ลิงญี่ปุ่นหรือเรียกว่า Nihon Saru สามารถถ่ายรูปลิงอย่างไกล้ชิดได้ แต่ห้ามสัมผัสตัวลิง

เนื่องจากจะเป็นการรบกวนสัตว์  
 
 

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) Japanese Set 

จากนั้นน าท่านเดินทางถ่ายภาพเก็บความประทับใจที่จดุจอดพักรถ เป็นทะเลสาบในต านานของเทพเจ้า ทะเลสาบเทพ
เจ้าสุวะ Suwa Lake ร่องรอยการแตกเป็นแนวยาวบนทะเลสาบน ้าแข็ง เป็นปรากฏการ์ณทางธรรมชาติ สามารถพบ
ได้ในทุกๆปี จะเกิดข้ึนเฉพาะในหนา้หนาวเทา่นัน้ คนญี่ปุ่นมีเร่ืองเลา่สืบต่อกนัมาว่า คือ ต านานทางข้ามของเทพเจ้าแหง่
ทะเลสาบสุวะ หรือ โอมิวาตาริ (The God’s Crossing) ส าหรับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ อธิบายตามหลัก
วิทยาศาสตร์ได้ว่า เกิดขึ้นเพราะทะเลสาบสุวะนั้นมีบ่อน ้าร้อนอยู่ข้างใต้ เมื่อพ้ืนผิวของทะเลสาบถูกแช่แข็งในช่วงฤดู
หนาว แต่น ้าข้างล่างก็ยังร้อน และไหลเวียนอยู่ ท าให้เกิดแรงอัดจากข้างใต้จนเป็นรอยน ้าแข็งแตกข้ึนมา ความสูง
ประมาณ 30 ซม. หรือมากกว่า คล้ายกับว่ามีแรงดาบฟาดจากข้างใต้ข้ึนมา ให้ท่านพักผ่อนถ่ายภาพเกบ็ความประทบัใจ
ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ี่         Snow Monkey Park - ทะเลสาบเทพเจา้สุวะ - ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free             
             อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็  

  



 

 
จากนั้นน าท่านสัมผัสประสบการณ์ พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้
เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญีปุ่น่
ตั้งแต่การวอมอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม และที่ส าคัญเป็นการ
เรียนชงชาที่วิวดีมากๆ มองเห็นภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
(Lake Kawaguchiko) เพราะสถานที่เ รียนตั้งอยู่บน  ร้านของฝาก 
Kawaguchiko Shikido Duty Free  โดยชั้นล่างของที่นี่เป็นร้านขายข 
อง เช่น วิตามินบ ารุงต่างๆ สรรพคุณหลายชนิด และสินค้าชื่อดังของ
ญี่ปุ่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ และ KAREN Special Set เซตโปรโมชั่นสุดคุ้ม ที่รวบรวมสินค้าตัวเด็ดเอาไว้ คลีน
เซอร์ ครีมบ ารุงผิวหน้า โลช่ันน ้านม และ ครีมกันแดด และมีสินค้าอื่นๆเช่น ลูกบอลซักผ้า แผ่นแปะแก้ปวด หรือแผ่นดูด
กลิ่น สามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได้ 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) พิเศษบุฟเฟต่์ขาปู!! ขาปู 3 ชนิด ชนิดของปูข้ึนอยู่กับการน าเข้าของทางร้าน 
  ที่พัก: Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน า้แร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 

 

 
 
 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่8)  

วันทีห่้า            สวนโออิชิปาร์ค – ลานสกีฟูจิเทน็ - โตเกยีว – วัดอาซากุสะ -  ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ               อาหาร เชา้,เทีย่ง                                                                                                                                                                                                                                                                   
           



 

พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนโออิชิปาร์ค Oishi Park เป็น
จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิ
โกะฝ่ังเหนือ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซ่ึง
มาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ด่ืมด ่ากับความงามของ
ทิวทัศน์ ในวันที่อากาศแจ่มใส สวนแห่งนี้จะเป็นจุดชม
วิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่
สวยงามมาก พาทุกท่านไปสนุกสนามกับกิจกรรมที่ 
ลานสกีฟูจิเท็น Fuji ten ski resort เป็นสกีรีสอร์ท
ทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เป็นท าเลที่สวยงาม
มากๆของเมือง สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉาก
หลังและทะเลสาบคาวากุจิอยู่เบื้องล่าง อีกหนี่งจุดที่
น่าสนใจของที่นี้คือวิวภูเขาฟูจิที่สวยงาม อิสระให้ท่าน
ได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ (ค่าทัวร์ไม่
รวมค่าอุปกรณ์เล่นหิมะ) หมายเหตุ: ลานสกฟูีจิเทน็ มี
ก าหนดเปิด 5 ธันวาคม 2565 แต่ในกรณีหิมะตกไม่
มากอาจมีก าหนดเลื่อนเปิด ดังนั้นขอเปลี่ยนสถานที่
ท่องเที่ยวเป็น น าท่านเที่ยวชม พาทุกท่านชม หมู่บ้าน
โอชิโนะฮักไก Oshino Hakkai Village เป็นหมู่บ้านที่
ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ 
(Lake Yamanaka-ko) ซ่ึงในปี  2013 ฟูจิ ซังได้ รับ
เลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อน า้ใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน ้าที่เกิดจากการละลายของ
หิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระถ่ายภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง  

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) Japanese Set 

น าทุกท่านเดินทางสู่เข้าสู่ โตเกียว เมืองหลวง
ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บน
เกาะฮอนชู  วัดอาซากุสะ  Asakusa sensoji 
temple กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่
กวนอิมทองค าที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็ก
เพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดใน
ภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลึกกบั คามิ
นาริมง (ประตูฟา้ค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาด
ยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางอัน
ศัก ด์ิ สิทธิ์ของวัดแห่งนี้  จากนั้นพาทุกท่าน
เดินทางสู่ ย่าน ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ แหล่งช้อปป้ิง
ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์
รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็น
แหล่งอัพเดทเทรนด์  และเป็นย่านความเจริญ
อันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่าน
เ ลื อกชมแล ะ ซ้ื อสิ น ค้ าม ากมาย  อ าทิ เ ช่ น 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า
,รองเท้า  และเค ร่ืองส าอาง ค์แบรนด์ต่างๆ
มากมายเช่น  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึง



 

สินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะ
เป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปป้ิงตาม
อัธยาศัย 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
  ที่พัก: Hotel in Tokyo area 3*  หรือระดับใกล้เคียงกัน  
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 

 
 
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือ บริการแบบกลอ่ง SET BOX (มือ้ที่10)  

   เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตนิาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ประเทศไทย 
09.15 น.    ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ โดย สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบนิที่ XJ601 

   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 
14.00 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการทอ่งเทีย่วเทา่นั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้

จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 
ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 14 ต.ค. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนกัท่องเที่ยว ตั้งแต ่วันที ่1 พ.ย. 65 ที่เดินทางมา
ในรูปแบบคณะทัวร์ 
   กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login    
 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุม
โรคกระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้
ใบรับรองจาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามทีอ่งค์กรอนามยัโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ 
Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of 
India, Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบ
ไขว้ได้ 

วันทีห่ก      ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ                                                 อาหาร เช้า  
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3. ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อน
การเดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ที่ไมไ่ดร้ับวคัซนี สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีด
ไม่ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทางเช่นกัน 
►เด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน เดินทางกับผู้ปกครองฉีดไม่ครบตามเกณฑ์ จะได้รับการยกเว้นการตรวจ RT-PCR 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 14 ต.ค. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึ้นอยูก่ับทางรัฐบาลญี่ปุน่ 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่

ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่าน
ต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  **กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างช้า 10วัน พร้อมช าระค่าน ้าหนัก**   



 

 ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม 10 กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม 20 กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท  
7. ค่าประกันอุบตัิเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภัยที่บริษัทท า

ไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ ขออนญุาตน าเกบ็ ณ สนามบนิวันแรก  ท่านละ 6,000 เยน  / ท่าน  ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีด

วัคซีนไม่ครบตามเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 



 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 
 

 


