
#9021 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน เกาะเอโนชิมะ ผานชม
อุโมงคใบเมเปล(ชวงใบไมเปล่ียนสี)*เก็บทิปที่สนามบิน* บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โตเกียว คามาคุระ วัดโคโตอิน พระใหญไดบุนสึ เกาะเอโนชิมะ วัดกวน
อิมฮาเสะเดอระ ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) พิพิธภัณฑแผนดินไหว วัดอาซากุสะ ชอปปงชิน
จุกุ ไซตามะ ถนนลูกกวาดคาวาโงเอะ ศาลเจาฮิกาวะ พิเศษ!!เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - เมืองคามะคุระ - ไดบุทสึ คามาคุระ หรือ วัดโคโตกุอิน - เกาะเอ
โนชิมะ - วัดกวนอิมฮาเสะเดอระ - ขาปูยักษ - ออนเซน   

FUJI
SAN
HOTEL
หรือ
เทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - โมมิจิ ไคโร หรือ เสนทางเมเป้ิลคาวาคูชิโกะ - พิพิธภัณฑแผน
ดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ประตูฟาคํารณ - ถนน
นาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - ยานชินจูกุ

  

NARITA
VIEW
HOTEL
หรือ
เทียบเทา

4 คาวาโกเอะ - ถนนคาชิยาโยโกะโช - ศาลเจาฮิกาวะ หรือศาลเจาแหงความรัก - โอไดบะ - ไดเวอร
ซิตี ้โตเกียว พลาซา - กันดัม้ ฟรอนท โตเกียว - อิออนนาริตะ   

NARITA
VIEW
HOTEL
หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 พ.ย. 61 - 4 ธ.ค. 61 ฿24,888 ฿24,888 ฿24,888 ฿5,500



วันท่ี 1 สนามบินดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สนามบินนาริตะ - เมืองคามะคุระ - ไดบุทสึ คามาคุระ หรือ วัดโค
โตกุอิน - เกาะเอโนชิมะ - วัดกวนอิมฮาเสะเดอระ - ขาปูยักษ -
ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

ขอควรทราบ : ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับ
และจับ ทัง้น้ีขึน้อยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง **

 กิจกรรม ค่ํา

20.30น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3
เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

23.50น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 600
** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง **

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

08.00น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีป ุน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง)
ผานขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ

นําทานเดินทางสู เมืองคามาคุระ (Kamakura) เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เมืองท่ีอยูติดกับทะเลซ่ึงอยูไมไกลจากโตเกียว
มาเท่ียวไดงายๆหางจากโตเกียวประมาณ 1 ชัว่โมงเทาน้ัน เป็นเมืองทองเท่ียวท่ีถูกขนานนามวาเป็น เมืองเกียวโตตะวันออก
(Kyoto of Eastern Japan) เน่ืองจากมีวัด ศาลเจา และสถานท่ีทางประวัติศาสตรอยูหลายแหง

นําทานชม พระใหญแหงคามาคุระ (Great Buddha of Kamakura) พระใหญ (Daibutsu) เป็นสัญลักษณของเมืองคามา
คุระ มีความสูงถึง 13.5 เมตร ซ่ึงเป็นรูปป้ันพระท่ีสูงเป็นอันดับสองของญ่ีป ุน รองจากพระใหญท่ีวัดโทไดจิ เมืองนารา พระใหญ
แหงคามาคุระน้ันตัง้อยูท่ี วัดโคโตคุอิน ดิมทีองคพระจะประดิษฐานอยูภายในอาคารวัด แตเมื่อประมาณศตวรรษท่ี 14 และ 15
อาคารของวัดหลายสวนไดถูกพายุไตฝ ุนทําลายลง ทําใหเหลือแตองคพระใหญตัง้อยูโดยไมไดสรางอาคารขึน้มาครอบใหม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เกาะเอโนชิมะ (Enoshima) หรือ เกาะแมว ซ่ึงเกาะน้ีขึน้ชื่อในเรื่องเป็นสถานท่ีนัดเดทของวัยรุนหน ุม
สาว และสถานท่ีเลนเซิรฟ และถูกขนานนามวาเป็นเกาะแมวเหมียวในหมูคนชื่นชอบแมวเชนกัน ซ่ึงบนเกาะมีสถานท่ีท่ีนา



สนใจมากมาย ไมวาจะเป็น ศาลเจาเอโนชิมะจินจะ หรือศาลเจาแหงโชคลาภ / ศาลเจานากาซึโนะมิยะ หรือศาลเจาแหงความรัก /
เอโนชิมะ Sea Candle หรือประภาคารเทียน ใหเวลาทุกทานตามอัธยาศัย พรอมชมวิวทิวทัศนทีสวยงามของเกาะแมวแหงน้ี

นําทานเดินทางสู วัดกวนอิมฮาเสะเดอระ (Hasedera of Kamakura) เป็นวัดพุทธท่ีมีความสําคัญในเมืองคามาคุระ สิ่ง
ศักดิส์ิทธิในวัดน้ีเป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิมสีทองท่ีม ี11 หนา ในแตละหนาจะเป็นรูปเทพธิดา ตัวรูปป้ันทําจากไมแกะสลักมีความ
สูงถึง 9.18 เมตร ซ่ึงเป็นหน่ึงในรูปป้ันแกะสลักท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน พ้ืนท่ีของวัดตัง้อยูบนเนินเขา มีสวนญ่ีป ุน บอปลาคารฟอยู
ในบริเวณวัด และท่ีดานบนของวัดเป็นท่ีขายอาหาร และเป็นระเบียงย่ืนออกไป จะมองเห็นวิวบานเรือนและวิวทะเลของเมืองคา
มาคุระ

ไดเวลาสมควรพาทุกทานสูโรงแรมท่ีฟูจิ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอัน้

พักท่ี FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเทา

จากน้ันอิสระใหทานไดผอนคลายกับ การแชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีป ุนมีความเชื่อวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น
ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

เมืองคามะคุระ

ไดบุทสึ คามาคุระ หรือ วัดโคโตกุอิน

 เชา  รับประทานอาหารเชา

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

เป็นชนเมืองเล็กๆ มีประชากรอาศัยอยูราวสองแสนคน แตสถานท่ีทองเทียวน้ันมี
มากมาย ทัง้วัดพุทธไมตํ่ากวา 65 แหง ศาลเจาชินโตอีก 19 แหงเพราะคามาคุระเคยเป็น
เมืองหลวงเกานานถึง 141 ปี คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลียในชวงราชวงศหยวนถึง 2
ครัง้แตก็ตองแพกลับไปทัง้สองครัง้จากภัยธรรมชาติใตฝ ุน และน้ันก็เป็นท่ีมาของความ
ศักดิส์ิทธิข์องพระใหญท่ีชวยปกปักรักษาเมืองแหงน้ีจากการรุกรานของมองโกล

ไดบุทสึ ถาแปลตรงๆตัวก็คือ “พระพุทธองคใหญ” เป็นพระพุทธรูปท่ีสรางขึน้ในสมัยคามา
คุระ จึงมีชื่อเรียกอ่ืนๆวา “คามาคุระ ไดบุทสึ” ประดิษฐานอยูภายในวัดโคโตกุ เมืองคามาคุ
ระ จังหวัดคานางาวะ องคปัจจุบันน้ันทําจากสําริด ความสูงรวมฐานประมาณ 13.35 เมตร
ท่ีเห็นองคพระเป็นสีเขียวน้ันเกิดจากโลหะสําริดทําปฏิกิริยากับอากาศท่ีมีทัง้ฝนและหิมะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เกาะเอโนชิมะ บาย

เกาะเอโนชิมะหรือเกาะแมว ขึน้ชื่อในเรื่องเป็นสถานท่ีนัดเดทของวัยรุนหน ุมสาว และ
สถานท่ีเลนเซิรฟ และถูกขนานนามวาเป็นเกาะแมวเหมียวในหมูคนชื่นชอบแมวเชนกัน
ซ่ึงบนเกาะมีสถานท่ีท่ีนาสนใจมากมาย ไมวาจะเป็น ศาลเจาเอโนชิมะจินจะ หรือศาลเจา
แหงโชคลาภ / ศาลเจานากาซึโนะมิยะ หรือศาลเจาแหงความรัก / เอโนชิมะ Sea Candle
หรือประภาคารเทียน ใหเวลาทุกทานตามอัธยาศัย พรอมชมวิวทิวทัศนทีสวยงามของเกาะ
แมวแหงน้ี



วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - โมมิจิ ไคโร หรือ เสนทางเมเปล
คาวาคูชิโกะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE
MUSEUM - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ประตูฟาคํารณ - ถนน
นาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - ยานชินจูกุ

 หมายเหตุ ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง

วัดกวนอิมฮาเสะเดอระ
เป็นวัดพุทธท่ีมีความสําคัญในเมืองคามาคุระ สิ่งศักดิส์ิทธิในวัดน้ีเป็นรูปป้ันเจาแมกวนอิม
สีทองท่ีมี 11 หนา ในแตละหนาจะเป็นรูปเทพธิดา ตัวรูปป้ันทําจากไมแกะสลักมีความสูง
ถึง 9.18 เมตร ซ่ึงเป็นหน่ึงในรูปป้ันแกะสลักท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน พ้ืนท่ีของวัดตัง้อยูบน
เนินเขา มีสวนญ่ีป ุน บอปลาคารฟอยูในบริเวณวัด และท่ีดานบนของวัดเป็นท่ีขายอาหาร
และเป็นระเบียงย่ืนออกไป จะมองเห็นวิวบานเรือนและวิวทะเลของเมืองคามาคุระ

ขาปูยักษ

ออนเซน

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอัน้

 FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเทา

ขาปูยักษ (King crab) ไฮไลท 'ขาปูยักษ' ท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน
เน้ือแนน ใหทานไดล้ืมลอง

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือท่ีเรารูจักกันท่ัวไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตัง้อยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ
และ จ.ยามานาชิ ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจักไปท่ัวโลกในเรื่องความ
สวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน ทัง้ยังเป็นจุดมุงหมายของนัก
ทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเยือนประเทศญ่ีป ุนในตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผานมา องคการยูเนสโก ไดประกาศให
ภูเขาไฟฟูจิ ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย

นําทานเดินทางขึน้สู ภูเขาไฟฟูจิชัน้ท่ี 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และ
สัมผัสกับอากาศท่ีบริสุทธิ ์เย็นสบาย อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซ้ือสินคา
ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย

ท่ีบนภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 น้ี ยังเป็นท่ีตัง้ของ ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชา
และอธิฐานขอพร อีกทัง้ยังเป็นท่ีสําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชัน้ 5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu no
niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงย่ืนออกมา) โดยมีความเชื่อวาท่ีน่ีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และ ยังวากันวา

้ ่ ้ ่ ้



ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ีพ้ืน
ในสวน ซ่ึงในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เป็นตน จึงเป็นท่ีมาวาทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานท่ี
ศักดิส์ิทธิท่ี์ผูคนตางเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือเครื่องรางของขลังกลับไปเป็นฝากของเป็นท่ีระลึก

ผานชม โมมิจิ ไคโร อุโมงคใบเมเป้ิล Momiji Kairo จุดชมใบไมเปล่ียนท่ีสวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ตนเมเป้ิลท่ี
ขึน้อยูทัง้ 2 ฝ่ังของคลองน้ําจะเปล่ียนสีทัง้สมและแดง ใบท่ีแหงแลวก็จะรวงหลนลงท่ีคลองน้ํา ทําใหทัง้ดานบนและดานลางเต็ม
ไปดวยใบเมเป้ิล จึงดูเหมือนกับเป็นอุโมงคใบเมเป้ิล ในตอนกลางคืนจะมีไฟ illumination เปิดประดับยาวตามทางเดินไปตลอด
แนวอีกดวย (เฉพาะกรุปท่ีเดินทางในชวงท่ีใบไมเปล่ียนสี)

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว (Experience Earthquake) ท่ีจําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะได
สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราวตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีป ุน เทคโนโลยี
วิวัฒนาการ การวางแผนปองกันตอภัยธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีป ุนไมสามารถหลีกเล่ียงไดน้ี ใหทานอิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตาม
อัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดท่ีไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความศักดิส์ิทธิ ์และไดรับ
ความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์ขนาด 5.5
เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตัง้ของโคมไฟยักษ
ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา “ประตูฟา
คํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซ่ึง
เป็นท่ีตัง้ของรานคา ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย

อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ท่ีริมแมน้ําสุมิดะ

นําทานเดินทางสู ยานชอปป้ิงชินจุก ุ(Shinjuku) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ เครื่องใช
ไฟฟา กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม
เสื้อผาแฟชัน่สําหรับวัยรุน เครื่องสําอางย่ีหอดังของญ่ีป ุนไมวาจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีก
มากมาย

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

พัก NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเทา

ภูเขาไฟฟูจิ

ศาลเจาโคมิตาเคะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาฟูจิมี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตัง้แตสมัยโบราณ เรียกวาภูเขาฟูจิ เป็นหัวใจของ
ญ่ีป ุน

ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิ
ฐานขอพร อีกทัง้ยังเป็นท่ีสําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชัน้
5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงย่ืนออกมา)
โดยมีความเชื่อวาท่ีน่ีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติ
ของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักกวา 375
กิโลกรัม ตกอยูท่ีพ้ืนในสวน ซ่ึงในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย
เป็นตน



โมมิจิ ไคโร หรือ เสนทางเมเปลคาวาคูชิโกะ

พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSE…

โมมิจิ ไคโร เพ่ือชมทางเดินสายตนเมเปิล หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษวา Maple
Corridor อุโมงคใบเมเป้ิล ตัง้อยูบริเวณชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบคาวากุจิโกะ
เลียบแมน้ําสายเกา Nashikawa เป็นจุดชมใบไมเปล่ียนสีท่ีสวยสุดโรแมนติกแหงหน่ึงใน
แถบภูเขาฟูจิ โดยชวงท่ีงดงามท่ีสุดจะเป็นปลายฤดูใบไมรวงท่ีมีใบไมรวงหลนลงมากอง
ตามทางแมน้ําปกคลุมจนกลายเป็นสีสมแดงไปท่ัวทัง้บริเวณ และในชวงกลางคืนจะมีการ
ประดับไฟใหไดชมกันอีกดวย

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร ซ่ึงภายในตัวตึกมี generator เพ่ือจําลองเหตุหารณ
แผนดินไหวท่ีสมจริง เพ่ือใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว พิพิธภัณฑท่ีจําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ

ยานชินจูกุ

 บาย

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชัน่เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชัน่นิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานี
ท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 คาวาโกเอะ - ถนนคาชิยาโยโกะโช - ศาลเจาฮิกาวะ หรือศาลเจา
แหงความรัก - โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - กันด้ัม
ฟรอนท โตเกียว - อิออนนาริตะ

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์มขึน้ ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึน้ปิด โดยเจาหนาท่ี ท่ีดูแลทางขึน้จะเป็นผูพิจารณา
และตัดสินใจเทาน้ัน กรณีท่ีไมสามารถขึน้ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได
ชําระคาใชจายทัง้หมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว

สําหรับอุโมงคใบเมเป้ิล จะมีเฉพาะกรุปท่ีเดินทางชวงใบไมเปล่ียนสีเทาน้ัน

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู เมืองคาวาโกเอะ ไซตามะ เมืองแหงประวัติศาสตรท่ียังคงไวซ่ึงวัฒนธรรมและกล่ินอายในสมัยเอโดะ บรรยากาศ
ของเมืองน้ีทานจะไดพบเห็น บานโกดังของพอคาในสมัยกอนตัง้เรียงราย คุณจะรูสึกวาไดเดินทางยอนกลับไปในสมัยเอโดะ
โบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะไดสัมผัสความเป็นญ่ีป ุนแบบดัง้เดิมแทๆ และซึมซับความรูสึกในสมัยเอโดะ ซ่ึงไมสามารถพบเห็น
ไดท่ีโตเกียว

เดินสู ยานคาชิยา โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกท่ีมีชื่อเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซ่ึงเป็นถนนปูดวยหินและฝัง
ดวยแกวหลากสี และดวยรานขายลูกกวาดแบบญ่ีป ุนดัง้เดิมถึง 22 ราน รานขายลูกกวาดในตรอกน้ีจะสงตอรสชาติท่ีคุนเคยและ
ชวนใหนึกถึงความหลังของวันท่ีผานไป เมื่อใครก็ตามไดลองยางกาวเขาไปในรานเหลาน้ี จะรูสึกวาตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครัง้
สถานท่ีแหงน้ีเป็นท่ีท่ีทําใหผูคนทุกรุนตื่นเตน ทัง้เด็กๆ ท่ีไมคุนเคยกับลูกกวาดแบบดัง้เดิมและผูใหญท่ีอยากรําลึกถึงความหลัง

นําทานสู ศาลเจาฮิกาวะ หรือศาลเจาแหงความรัก ศาลเจาคาวาโกเอะฮิกาวะซ่ึงวากันวาสรางขึน้มา ราว 1500 ปีกอน แหงน้ี
สักการะบูชาเทพเจาถึง 5 องคดวยกันประกอบดวย ซุซาโนโอะโนะมิโคโตะ, คุชิอินาดาฮิเมะโนะมิโคโตะ, อาชินัตสึจิโนะมิโคโตะ,
เทนัตสึจิโนะมิโคโตะ และโอนามูจิโนะมิโคโตะ เน่ืองจากเป็นเทพเจาท่ีมีสามี-ภรรยา 2 คูดวย คนญ่ีป ุนจึงเชื่อกันวาเป็น “เทพเจา
แหงความรัก”, “เทพเจาแหงความสัมพันธระหวางสามี-ภรรยา” และ “เทพเจาแหงความสัมพันธระหวางครอบครัว” มาตัง้แตใน
อดีต

บาย

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว

นําทานเดินทางสู ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ีสรางขึน้ไวเป็นแหลงชอปป้ิง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ได
รับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมในชวงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตัง้อยูมากมายแลว ก็ยัง
คงความเป็นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีสีเขียว

ท่ีน่ีมี ไดเวอรซิตี ้โตเกียว พลาซา (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะโอไดบะ จุดเดนของหาง
น้ีก็คือ หุนยนตกันดัม้ ขนาดเทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ท่ีตัง้เดนเป็นสงาอยูหนาหาง ใหทานไดถายรูปคูเป็นท่ีระลึก ใน
บริเวณหางก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดัม้ อยางเชน กันดัม้คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตอง
ไปท่ี กันดัม้ฟรอนท (Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง ไดเวอรซิตี ้แหงน้ี

นําทานเดินทางสู อิออน นาริตะ มอลล (Aeon Narita Mall) เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ
เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา
150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชัน่มากมาย เชน MUJI ,
100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ ถัดไปจากหางสรรพสินคายังมี
โรงภาพยนตร Humax Cinema เปิดใหบริการ

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

พัก NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



คาวาโกเอะ

ถนนคาชิยาโยโกะโช

ศาลเจาฮิกาวะ หรือศาลเจาแหงความรัก

คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองเกาในสมัยเอโดะท่ียังคงอนุรักษบรรยากาศความโบราณ
ตัง้แตในอดีตใหคงอยูมาจนถึงปัจจุบันจนไดรับฉายาวาเป็น 'ลิตเติล้เอโดะ' (Koedo) ท่ีอยู
ไมไกลจากโตเกียว โดยเมืองน้ีตัง้อยูในจังหวัดไซตามะ สามารถชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมเกา ๆ ของญ่ีป ุนในถนนบางสายของเมืองท่ีอนุรักษบานเรือนหรือหางราน
เกาแกเอาไวเป็นอยางดี เมืองน้ียังมีชื่อเสียงเล่ืองลือในเรื่องของ ‘มันหวาน’ ท่ีมีรสชาติ
อรอยอีกดวย

ตรอกท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึงถนนปูดวยหินและฝังดวยแกวหลากสี เต็มไปดวยรานขายขนมหวาน
ลูกกวาดแบบญ่ีป ุนดัง้เดิม

ท่ีน่ีวากันวาสรางขึน้มา ราว 1500 ปีกอน แหงน้ีสักการะบูชาเทพเจาถึง 5 องคดวยกัน
ประกอบดวย ซุซาโนโอะโนะมิโคโตะ, คุชิอินาดาฮิเมะโนะมิโคโตะ, อาชินัตสึจิโนะมิโคโตะ,
เทนัตสึจิโนะมิโคโตะ และโอนามูจิโนะมิโคโตะเน่ืองจากเป็นเทพเจาท่ีมีสามี-ภรรยา 2 คู
ดวย คนญ่ีป ุนจึงเชื่อกันวาเป็น “เทพเจาแหงความรัก”, “เทพเจาแหงความสัมพันธระหวาง
สามี-ภรรยา” และ “เทพเจาแหงความสัมพันธระหวางครอบครัว” มาตัง้แตในอดีต

โอไดบะ

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว

 บาย

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึน้มาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันดัม้ ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดัม้ อยางกันดัม้
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตองไปท่ี กันดัม้ฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

สามารถเขาไปชมไดฟรี ตัง้อยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันดัม้แลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดัม้โดยเฉพาะ ไมวาจะเป็น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากน้ียังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิดตัง้แต 10.00-20.00 น



วันท่ี 5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว

มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

ใชเวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง

อิออนนาริตะ
หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

 คํ่า  NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา แบง SET BOX

06.30น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีป ุน

09.15น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 601
**มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง **

บาย

14.00น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบง SET BOX

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึน้ตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู

เดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ทัง้น้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครัง้หากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ใดๆทัง้สิน้  

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตัง้แตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึน้กับผูเดินทาง 

กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตัว๋กรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

การใหทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ
เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม

ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็น
สําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทัง้หมดแลว

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตัว๋เครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซ่ึงโดยสวนใหญตัว๋เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยูกับกระบวนการและขัน้ตอนของแตละคณะ
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เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ
ใกลกันใหมากท่ีสุด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชัน้กัน (ไมติดกันเสมอไป)

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทัง้สิน้

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทัง้หมดน้ีแลว* 
 

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 10,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมาย
ถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม
สามารถหาคนมาแทนได 
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพรอมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษี

น้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณี
พิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตัว๋เครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิน้ แตทัง้น้ีเจา
หนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชีแ้จงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาเบีย้ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม:

่ ่



คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครัง้กอน

ทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน
ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีป ุน ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถ
พํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครัง้ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ** ยกเวน พีเรียดท่ี

มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวทัง้หมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตัว๋
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้
จริงทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 


