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 ชมความสวยงามของภเูขาไฟฟูจ ิสญัลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ น [ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 

 เดนิเลน่ซือ้ของระลกึพรอ้มไหวพ้ระขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ ณ วดัอาซากซุะ 

 เทีย่วชมทัศนยีภาพอนังดงามทีท่ะเลคาวาคชูโิกะ, ชมิไขด่ าทีห่บุเขาโอวาคดุาน ิ

 เทีย่วเมอืงหลวงเกา่ สมัผัสวัฒนธรรมแบบดัง้เดมิทีเ่มอืงเกยีวโต [วดัคโิยมสิ,ึ ศาลเจา้ฟูจมิอินิาร]ิ 

 ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังที ่ชนิจกู,ุ ชนิไซบาช,ิ โกเทมบะเอา้ตเ์ล็ท, จสัโกอ้อิอน 

 อาบน า้แรแ่ชอ่อนเซ็น เพือ่สขุภาพและผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ 
 

กนัยายน : 04 – 09, 22 – 27, 23 – 28, 29 ก.ย.-04 ต.ค., 30 ก.ย.-05 ต.ค. 32,900.- 

ตลุาคม :  01 – 06, 02 – 07, 07 – 12, 15 – 20 ต.ค. 32,900.- 
 18 – 23, 20 – 25, 23 – 28 ต.ค. 34,900.- 
พฤศจกิายน :   05 – 10, 08 – 13, 11 – 16, 13 – 18, 17 – 22, 18 – 23 พ.ย.   32,900.- 

  24 – 29, 26 พ.ย.-01 ธ.ค., 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 57 

ธนัวาคม :   02 – 07, 03 – 08, 06 – 11, 09 – 14 ธ.ค.    35,900.- 
 11 – 16, 15 – 20, 17 – 22 ธ.ค.    34,900.- 

 20 – 25, 23 – 28, 25 – 30 ธ.ค.    39,900.- 

1. กรงุเทพฯ-นารติะ 

2. สนามบนินารติะ-เมอืงโตเกยีว-วัดอาซะกซุา่ 

ชมววิตกึเมโทรโพลแิทน-ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

3. โตเกยีว-อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่-หบุเขาโอวาคดุาน ิ

โกเทมบะเอา้ตเ์ล็ท-คาวาคชูโิกะ 

4. ภเูขาไฟฟจูชิัน้ 5-บอ่น ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮกัไก 

เมอืงนาโงยา่-ชอ้ปป้ิงออิอน 

5. เมอืงนาโงยา่-เมอืงเกยีวโต-วัดคโิยมสิ-ึ 

ศาลเจา้ฟจูมิอินิาร-ิเมอืงโอซากา้-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

6. สนามบนิคันไซ-กรงุเทพฯ    

TOKYO-OSAKA FINVER [โตเกยีว-โอซากา้]  

6 DAYS 3 NIGHTS 
                โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์
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วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

**กรุป๊ทีเ่ดนิทางหลงัวนัที ่26 ตลุาคมเป็นตน้ไป เสน้ทาง DMK-NRT เปลีย่นเวลาบนิ    

     เป็น 23.45-08.00 น. นดัพบกนัทีส่นามบนิดอนเมอืงเวลา 21.00 น. ** 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง         สนามบนินารติะ – เมอืงโตเกยีว – วดัอาซะกซุา่ 

                                              ชมววิตกึเมโทรโพลแิทน – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ    

01.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่ 

XJ 600 [เสรฟ์ิอาหารรอ้นบนเครือ่ง 1 มือ้ – ไมร่วมเครือ่งดืม่ทกุชนดิตอ้งช าระเงนิเพิม่] 

 

09.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากซุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว เขา้

นมสัการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทองค า นอกจากนัน้ทา่นยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟ

ขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร หนัก 670 กโิลกรัม ซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด 

และยงัสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด  จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงบนถนนนา

กามเิสะ เพือ่เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมาย เชน่ พวงกญุแจ พัดญีปุ่่ น โคมไฟ ฯลฯ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นขึน้ชมตกึเมโทรโพลแิทน หรอื ทีว่า่การมหานครโตเกยีว กองบญัชาการทีด่แูล 23 

เขต ในกรงุโตเกยีว มชีือ่เต็มวา่ TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 

BUILDING ตกึแฝดทีทุ่ม่ทนุสรา้งถงึ 15,700,000,000 เยน เพยีบพรอ้มดว้ยความหรหูราและ

ทันสมยัทีส่ดุดว้ยการออกแบบโครงสรา้งใหเ้หมอืนกบัชิน้สว่นคอมพวิเตอร ์เคยเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุ

ในโตเกยีว ดว้ยความสงู 243 เมตร ในปี ค.ศ.1991 - 2006 ถกูท าลายสถติโิดยอาคารโตเกยีว

มดิทาวน ์น าทา่นขึน้ชมววิอนังดงามของโตเกยีว บรเิวณชัน้ 41 ทา่นจะไดต้ืน่ตากบัทัศนยีภาพ

ของกรงุโต เกยีวทีเ่ต็มไปดว้ยตกึอาคารส านักงานมากมายและรา้นขายของทีร่ะลกึ จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางสู ่ถนนชนิจกู ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

มากมาย และเครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอา

ใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้  แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุน่ เครือ่ง 

ส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SUNSHINE CITY PRINCE หรอืเทยีบเทา่  

วนัสามของการเดนิทาง            โตเกยีว – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– หบุเขาโอวาคดุาน ิ 

                                              โกเทมบะเอา้ตเ์ล็ท – คาวาคชูโิกะ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 เดนิทางโดยรถโคช้สู ่วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่เพือ่น าทา่นสู ่หบุเขาโอวาคดุาน ิทีย่งัครุ

กรุน่ดว้ยควันจากบอ่ก ามะถันเดอืดอยูต่ลอดเวลา ชมบอ่น ้าแรก่ ามะถัน ซึง่สามารถตม้ไขใ่หส้กุ

ได ้โดยชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่ หากไดท้านไขด่ าหนึง่ฟอง จะสามารถท าใหอ้ายขุองทา่นยนื

ยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่โกเท็มบะพรเีมีย่ม เอาทเ์ลท ทีร่วบรวมแบรนดร์ะดับโลกมาไวด้ว้ยกนับนหบุ

เขารมิ Tomei Expressway ทีเ่ชือ่มระหวา่ง ภเูขาไฟฟจู-ิอทุยานแหง่ชาตฮิาโกน่กบัมหานคร

โตเกยีว ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ทีไ่ดร้วบรวมกวา่ 165 แบรนดด์ังไมว่า่จะ

เป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent 

Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย หมวดสนิคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก ่Kid Blue และ 

Triumph หมวดสนิคา้ Home Fashion ไดแ้ก ่Bodum, Fragrance Outlet  และ Richard 

Ginori เป็นตน้ นอกจากนีย้งัมหีมวดสนิคา้อืน่ๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เด็ก ซึง่ของทกุชิน้

เป็นของแท ้และราคาถกูกวา่ในหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วมไวใ้นพืน้ทีก่วา่ 400,000 ตารางฟตุ ถอื

เป็นสวรรคแ์หง่การชอ้ปป้ิงของคนญีปุ่่ นโดยเฉพาะ จากนัน้เดนิทางสู ่ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่

บรเิวณทะเลสาบคาวาคชูโิกะ ซึง่เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบทีล่อ้มรอบภเูขาไฟฟจู ิ 

 

ค า่ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NEW STAR YAMANAKAKO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง           ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 – บอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิโ์อชโินะ ฮกัไก – เมอืงนาโงยา่  

                                            ชอ้ปป้ิงออิอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

 น าทา่นสูภ่เูขาไฟฟูจ ิบรเิวณช ัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอนั

บรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิถา่ยภาพทีร่ะลกึกบัภเูขาไฟทีไ่ดช้ ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่

เป็นภเูขาไฟทีย่งัดับไมส่นทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ นจากดา้นล่างสูบ่นยอดปลอ่งเขา

ดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่บอ่น า้ศกัด ิส์ทิธิโ์อชโินะฮคัไค บอ่น ้าที่

เกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟจู ิทีใ่ชเ้วลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและ

ซมึซาบไปยงับอ่น ้าแตล่ะบอ่น ้า ดังนัน้น ้าทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน ้าทีใ่สสะอาดและสดชืน่มาก ในปี 

1985 สถานทีแ่หง่นีย้งัไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดับ แหลง่น ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของ

ญีปุ่่ นอกีดว้ย  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางผา่นเมอืงชสิโุอกะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชมววิทวิทัศนไ์รช่า 2 ขา้ง

ทาง พรอ้มกบัชมความสวยงามของมหาสมทุรแปซฟิิค ซึง่จังหวัดชสิโึอกะนีถ้อืเป็นหนึง่ใน

จังหวัดเพาะปลกูชาเขยีวไดม้ากทีส่ดุแหง่หนึง่ในญีปุ่่ น จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนาโกยา่ 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลาก 

หลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมชนดิตา่งๆ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุ

อยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง            เมอืงนาโงยา่ – เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟจูมิอินิาร ิ 

                                        เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เพือ่น าทา่นชม วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส ทีต่ดิรอบสดุทา้ย

ของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุใหม ่เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกต่ัง้อยูบ่รเิวณ

เนนิเขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซงุวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรับ

ระเบยีงของตัววหิารใหญ ่ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืนเรอืนไทย วัดนีม้อีายุ

เกา่แกย่ิง่กวา่กรงุเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่

ความร ่ารวย มัง่คั่ง นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแหง่นีส้ามารถถา่ยภาพ ณ 

จดุทีส่วยทีส่ดุในกรงุเกยีว มองเห็นววิทวิทัศนข์องตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของ

วัดคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น ้าศักดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา โดย

เชือ่วา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ่ สายสาม แข็งแรง  จากนัน้เดนิตามทางสมัผัสกบั

รา้นคา้ญีปุ่่ นตบแตง่ตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ทีร่ะลกึ เกีย่วกบัญีปุ่่ นขนานแท ้

อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น เป็นตน้ก าเนดิกระจายขายไปยงัภมูภิาคตา่งๆ ของญีปุ่่ น 

ทัง้ดว้ยแป้งทีเ่หนยีว นุ่ม เป็นพเิศษ กบัไสถ้ั่วแดงขนานแท ้หรอืประยกุตเ์ป็นไสส้ตอเบอรร์ี ่

ชอ็กโกแลต ฯลฯ กมิจ ิญีปุ่่ นหลากสสีนั ทีม่าจากธรรมชาต ิส าหรับคนทีช่อบทานกบัขา้วตม้ 

อาท ิแตงกวาดอง หัวไชเทา้ มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่ไมแ่พ ้จังหวัดชชิโูอกะ ที่

ชว่ยลดคอเลสเตอรอส ชว่ยใหผ้วิพรรณเปลง่ปลั่ง ขอ้มลูจากรายการเปิดโลกสอ่งเลนส ์ของ 

ดร.นติภิมู ินวรัตน,์ ตุ๊กตาเกยีวโต สญัลักษณ์ทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในญีปุ่่ น คอื เกอชิา สตรทีีบ่รกิาร

ความรืน่เรงิของชาวอาทติยอ์ทุัยมาแตช่า้นานจนถงึปัจจบุนัในรปูแบบของตุ๊กตาเกยีวโตซึง่แตง่

กายดว้ยชดุกโิมโนประจ าชาตอิยา่งเต็มรปูแบบซึง่ควรคา่แกเ่ป็นของฝากของทีร่ะลกึในราคา

ยอ่มเยาว ์

สงูประมาณ 1 ฟตุ (ประมาณ 1000 เยน) , พัดญีปุ่่ น ซึง่เป็นศลิปะทีล่ะเอยีดออ่น ประณีตในการ

ประดษิฐจ์าก HANDMADE ซึง่มหีลากส ีหลายสไตล ์ทัง้รา้น อนัสวยงาม ตระการตา ผา้และ

กระดาษญีปุ่่ นทีน่ยิมน ามาหอ่ของขวัญ ในโอกาสพเิศษตา่งๆ อนัเป็นศลิปะพเิศษ ซึง่มเีฉพาะใน

ญีปุ่่ นเทา่นัน้ ทีป่ราณีต บรรจง เป็นพเิศษเครือ่งเซรามคิญีปุ่่ น ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ตา่งๆ และ

ของทีร่ะลกึ อกีมากมายนานาชนดิ  

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิทีส่ถติของพระแมโ่พสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของ

ประชาชนทีม่าสกัการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยูอ่ดุมสมบรูณ์ของเรือ่งพชืพรรณธัญญาหาร น า

ทา่นสกัการะพระแมโ่พสภและเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่วา่เป็นทตูสวรรค ์ผูค้อยน าขา่วสารจาก

สรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่ตากบัรปูปัน้ของเทพจิง้จอกทีม่จี านวนมากมาย 

และชม ศาลโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้

ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล ัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็น

ฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอด

ซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงโอ
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ซากา้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ยา่นชนิไซบาช ิซ ึง่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนครโอซากา้ ทัง้

รา้นคา้เกา่แก ่และทันสมยัปะปนกนั มสีนิคา้มากมายทัง้ถกูและแพง ทัง้สนิคา้แฟชัน่ลา่สดุ ขนม

เคก้แสนอรอ่ย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุน่ใหมล่า่สดุ และตืน่ตากบัลลีาชวีติ

ของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีด่จูะสนุกสนานและมสีสีนัมากกวา่ทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้

รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกบัจดุเดน่ของแตล่ะรา้นคา้ เชน่ ปยูกัษ์ หนา้

ภตัตาคารขาปยูกัษ์ และสญัลักษณ์เดน่ของยา่นนีค้อื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของกลูโิกะ 

ผลติภณัฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง หรอืจะเป็นรา้นดสินยีช์อ้ป ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  จากดสินยี ์

และ ยา่นเกา่แก ่อยา่งถนนโดทงบรุ ิซ ึง่ทา่นสามารถลิม้ลองขนม หรอือาหารขึน้ชือ่ ของนครโอ

ซากา้ ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกนัตลอดทัง้วัน นอกจากนีใ้น

ยา่นนีย้งัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  และมชีือ่เสยีง อยา่งหา้งไดมาร ูอหา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชิ

มายา่ มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั  

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้   

วนัทีห่กของการเดนิทาง     สนามบนิคนัไซ [โอซากา้] – กรงุเทพฯ 

01.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 611 

[เสรฟ์ิอาหารรอ้นบนเครือ่ง 1 มือ้ – ไมร่วมเครือ่งดืม่ทกุชนดิตอ้งช าระเงนิเพิม่] 
 

05.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

TOKYO-OSAKA 6 DAYS 3 NIGHTS BY AIR ASIA X 

กนัยายน : 04 – 09, 22 – 27, 23 – 28, 29 ก.ย.-04 ต.ค., 30 ก.ย.-05 ต.ค. 57 

ตลุาคม :  01 – 06, 02 – 07, 07 – 12, 15 – 20 ต.ค. 57 

พฤศจกิายน :   05 – 10, 08 – 13, 11 – 16, 13 – 18, 17 – 22, 18 – 23 พ.ย. 57    

  24 – 29, 26 พ.ย.-01 ธ.ค., 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 57  
 
อตัราคา่บรกิาร กนัยายน – ตลุาคม 2557      

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 32,900 .- 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 32,900 .- 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 32,900 .- 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 32,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900 .- 
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ตลุาคม :  18 – 23, 20 – 25, 23 – 28 ต.ค. 57 

ธนัวาคม :   11 – 16, 15 – 20, 17 – 22 ธ.ค. 57    

 

อตัราคา่บรกิาร ตลุาคม 2557      

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 34,900 .- 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 34,900 .- 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 34,900 .- 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 34,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900 .- 

 

ธนัวาคม :   02 – 07, 03 – 08, 06 – 11, 09 – 14 ธ.ค. 57 
 

อตัราคา่บรกิาร ตลุาคม 2557      

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 35,900 .- 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 35,900 .- 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 35,900 .- 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 35,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900 .- 

 

ธนัวาคม :   20 – 25, 23 – 28, 25 – 30 ธ.ค. 57   
 

อตัราคา่บรกิาร ตลุาคม 2557      

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 39,900 .- 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 39,900 .- 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 39,900 .- 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 39,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900 .- 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน    ดงักลา่ว 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  

  กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000. – บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 21 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

4.1 กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 35 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึเงนิมดัจ า 5,000 บาท 

4.2 กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลัง 35 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด แตถ่า้

สามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดตามความเป็นจรงิ 

เชน่ คา่ธรรมเนยีมการเปลีย่นชือ่ตั๋ว, สว่นตา่งของภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิ / ตั๋ว 1 ใบ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ถา้ม ี 

  4.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

  4.4 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

        พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจาก

บตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยช าระเงนิทา่นตอ้งการการทีเ่คานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

 2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 5. คา่น ้าหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และ คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะ 

     สายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่  

 รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซกัรดีคา่

โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิท

จะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบั
พาสปอรต์จนีแดง  

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาด าเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปทีป่ระเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจาก

ญีปุ่่ น(เอกสารชดุนีท้างบรษัิทเป็นผูด้ าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงโดยแจง้

ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีส่ถานทตู (Passport 

China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีท่ างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตท างานเพิม่เตมิ 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง 

ไมย่ิม้เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ด า ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้

ถา่ยส าเนาพรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตท างาน Work permit ถา่ยส าเนาหนา้ชือ่บรษัิททีท่ างาน พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจ าเทา่นัน้ ถา่ย

เอกสารตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 

6 เดอืนใหถ้า่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 
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