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ระยะเวลาท่องเที่ยว 5 วัน 4 คืน  

สายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์  2 คน (นั่งติดกัน) + (พักด้วยกัน1ห้อง) 

เดินทางวันที่ 21 - 25 เมษายน 2560 (52,690บาท/คน)  

เดินทางวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2560 (52,690บาท/คน)   
 

เปิดประสบการณ์เที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับไกด์ 

ที่เคยทํางานที่ญี่ปุ่น แล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับการมาเที่ยวยัง 

ประเทศญี่ปุ่นกับเรา ท่านจะได้เรียนรู้ วัฒนธรรม 

ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นแบบเจาะลึก 

กินอาหารที่เชฟแนะนํา เที่ยวแบบคนญี่ปุ่น  

พร้อมกับข้อมูล แหล่งอาหารอร่อย เมนูเด็ด 

แหล่งท่องเที่ยวต้องไป และ รูปแบบการท่องเที่ยว 

ที่จะเป็นความทรงจําดีๆ เพื่อคนพิเศษในครอบครัวของคุณ  



Day 1 วันที่หนึ่ง :  ข้ึนเครื่องจากสนามบินดอนเมือง 

โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ รอบบินเช้า เวลาประมาณ 10:45 

น. (ICT) ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 15 นาท ี

ถึงยังสนามบิน นารีตะ ประเทศญี่ปุ่น เวลาประมาณ 19:00 น. 

(JST).  

* เวลาประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

นั่งรถไฟ Sky-Liner จากสนามบินไปยังสถานีอูเอะโน 

ในเขตโตเกียว ประมาณ 45 นาที  จากสถานีอุเอะโน 

เดินทางไปยังที่โรงแรมที่พัก ประมาณ 21:00 น.  

 

Day2 วันที่สอง : ต่ืนแต่เช้า ไปยังตลาดปลาซึกิจิ 07:00 น.  

เสร็จแล้วเดินทางไปยังเมือง Kamakura  

ด้วยบัตร Suica ไปเยือนยังวัด DaiButsu วัดพระใหญ่ 

และนั่งรถไฟอิโนเดนไปยังเกาะอิโนชิม่า กินอาหารเที่ยงที่นี่ 

ช่วงเย็นเดินทางกลับมายังเมืองโยโกฮาม่า แวะพิพิธภัณฑ์ราเมง 

ที่สถานีชินโอซาก้า แล้วเดินกลับเข้าที่พักในเมืองโตเกียว  
 

Day3 วันที่สาม : แต่เช้าต่ืนกินอาหารเช้า 

แล้วเดินทางไปยังโตเกียวดิสนีย์แลนด์  

ให้เวลาทั้งวันที่นี่ จนถึงช่วงดึกๆ เพราะมีขบวนพาเหรดช่วงเย็นๆ 

สามารถกินข้าวที่นั่นแล้วค่อยกลับเข้าที่พัก  

( ไกด์พาไปส่งที่ด้านหน้าในช่วงเช้า 

แล้วรอรับกลับที่พักช่วง22:30น. หรือก่อนก็ได้ ) 

 

 



Day4 : ไปกินปู ที่ร้านปูคานิโดรากุ เสร็จแล้ว 

เดินทางไปยังฟูจิคาวากุชิโกะ ใกล้ๆ กับบริเวณภูเขาไฟฟูจิ + 

ชมความงามใกล้ๆ ภูเขาไฟ , ไปยังหมู่บ้านโอชิโนฮักไก 

ชมบ่อน้ําศักด์ิสิทธ์ิ , ไปยังหมู่บ้านอิยาชิโนะซาโต้ 

เยี่ยมชมหมู่บ้านเกษตรกรรมของชาวญี่ปุ่น พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ 

ช่วงเย็นเข้าพักที่โรงแรมแช่ออนเซน ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ  

พร้อมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ในตอนคํ่า (รวมในทัวร์แล้ว) 

 

Day5 : รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ ที่โรงแรม 

แช่ออนเซ็นในตอนเช้า  

เสร็จแล้วนั่งรถเข้ามาในเมืองโตเกียว ไปยังสถานีชิบูย่า 

กินซูชิร้านอาหารที่ร้านมิโดริ ร้านดังแห่งย่านชิบูย่า 

แล้วพาไปช๊อปปิ้งย่านอากิฮาบาร่า และ ตลาดอเมโยโก 

และย่านอุเอโนะ ซ้ือของฝากที่(ร้านม่วง)  

กลับเข้าที่พัก แพ็คกระเป๋าเสร็จ แล้วเดินทางไปสนามบินนารีตะ 

โดย รถบัสรีมูซีนที่สถานีโตเกียว เวลา 16:30น. 

ใช้เวลาเดินทาง จากสถานีโตเกียว - สนามบินนารีตะ (Terminal 2 ) 

ประมาณ 1 ชั่วโมง ทําการเข้าไปเชค็อินที่ เค้าเตอร์I (AirasiaX) 

สามารถทําการเช็คอินก่อนได้ 

แล้วก็ไปฝากกระเป๋าเดินทางที่เคาน์เตอร์เชค็อิน ได้ 

(จะทําให้ประหยัดเวลาการรอคิว) 

 
 

 



ค่าใช้จ่ายรวมของแต่ละท่าน  รวมรายการดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินเดินทาง (ไป-กลับ) จาก กรุงเทพมหานคร 

ไปยังเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ระบุที่นั่งติดกันได)้ 

2. พร้อมน้ําหนักกระเป๋าเดินทางคนละ 20 กิโลกรัม 

พร้อมกับอาหารบนเครื่องบิน (ไป-กลับ) 

3. ค่าตั๋วเดินทางรถไฟ (ไป-กลับ) จากเมืองโตเกียว - บริเวณภูเขาไฟฟูจิ  

4. บัตร SUICA ใช้เดินทางโดยสารรถไฟ JR , รถไฟใต้ดิน 

พร้อมเงินในบัตร 1500 Yen (สามารถเติมเงินเพิ่มได้ ตามที่ท่านต้องการ) 

5. อาหารเช้า ในโรงแรมที่พัก + ค่าเข้าแช่ออนเซ็น 

บริเวณโรงแรมที่พักใกล้ ภูเขาไฟฟูจิ (1 มื้อ/ท่าน) บุฟเฟ่ต์ 

6.  ค่าตั๋วรถไฟ SkyLiner ขาเข้ามาจากสนามบินนารีตะ 

เข้ามายังในเมืองโตเกียว (วันที่1) 

7. ค่าตั๋วรถบัสรีมูซีน จากสถานีโตเกียว - ไปยังสนามบินนารีตะ (วันที่6) 

8. ประกันเดินทางสําหรับค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ คนละ 

2,000,000 บาท พร้อมกับ ผลประโยชน์รายวัน กรณีรักษาตัว 

ยังโรงพยาบาลในต่างประเทศ วันละ 7,000 บาท จาก AIG Insurance 

9. ค่าเช่า Pocket Wifi รุ่น SoftBank 303ZT (ITE Support)  

Unlimited Bandwidth. (เอาไว้แชร์เนตใช้ในกลุ่มได)้ 

10. ค่าที่พักในโรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  

(ห้องน้ําในตัว) อยู่ใกล้สถานีรถไฟชอปปิ้งสะดวกปลอดภัย 

11. ค่าเข้าชมในแต่ละสถานที่ เช่น วัด หรือสวนดอกไม้ 

ที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรมทัวร์  

12. ค่าเข้าไปยังสวนสนุกดิสนีย์แลนด์โตเกียว+ค่าเครื่องเล่น  

สําหรับแต่ละ ท่าน (แบบ 1 เดย์ทริป 1DayTrip) 

13. ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และยาสามัญประจําบ้าน 

 

 



ทัวร์ของเราแตกต่างกับที่อื่นอย่างไร  

1. แพลนแต่ละวันสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม 

และความต้องการของลูกค้า  

2. เปิดประสบการณ์อาหารท้องถิ่น จากร้านที่ได้รับ 

ความนิยมในหมู่คนญี่ปุ่น (3 ดาวขึ้นไป ในเว็บ https://tabelog.com )  

* ลูกค้าสามารถเลือกร้าน ที่ไปกินนอกเหนือจากนี้ได้  

3. บรรยากาศในทริปเป็นกันเอง  

4. สามารถแจ้งสถานที่ที่อยากไปได ้

5. บริการถ่ายภาพให้กับผู้ร่วมทริปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
 

ทัวร์ของเราไม่รวม  

1. อาหารเที่ยงและอาหารเย็น ยกเว้น ที่โรงแรมออนเซ็น 

มีบริการอาหารทุกมื้อ  

2. อาหารเช้าที่นอกเหนือจากบริการของโรงแรม หรือ มินิบาร์ 

3. ค่าโดยสายที่นอกเหนือจากที่เติมใหใ้นบัตร SUICA จำนวน 1,500 เยน 

4. กรณตี้องการไปสถานที่อื่น นอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ 

อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

5. ค่าปรับหรือค่าชดเชย กรณีมีสิ่งของเสียหายหรือละเมิดกฏ 

หรือกฏหมายในประเทศญี่ปุ่น 

 

เงื่อนไขการจองทริป 

1. ติดต่อเพื่อร่วมเดินทาง อย่างน้อย 45 วัน 

เพื่อประโยชน์ในการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก  

2. ชําระส่วนแรก ท่านละ 15,000 บาท ณ วันที่ทําการจอง 

3. ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชําระก่อนเดินทาง 35 วัน 

4. ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนเดินทาง 20 วัน  



การเตรียมตัวไปประเทศญี่ปุ่น 

1. พาสเปอร์มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป 

2. เงินสดที่นําเข้าประเทศญี่ปุ่น ต้องไม่มากกว่า 500,000 เยน 

3. ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฏ หรือ กฏหมายของประเทศญี่ปุ่น 

4. ห้ามนําของผิดกฏหมาย หรือนําอาวุธ หรือของมีกลุ่นรุนแรง 

ขึ้นเครื่องบิน 

5. ควรพกยาประจําตัวไปให้เพียงพอระหว่างการเดินทาง 

6. กรณีมีโรคประจําตัว หรือโรคติดต่อ 

ต้องแจ้งให้ผู้จัดทัวร์รับทราบตามความเป็นจริง 

เพื่อความปลอดภัยของลูกทัวร์ เช่น โรคลมชัก, โรคไข้หวัดใหญ,่ 

โรคกลัวความสูง, หรือแพ้อาหาร  

7. กรณีตั้งครรภ ์ ควรมีอายุครรภ์ไม่เกินกว่า 27 สัปดาห์ 

หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้  

8. เด็กเล็กควรมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด  

9. กรณีต้องการสูบบุหรี่ ควรสูบในบริเวณที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

10. การตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อที่จะได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

อย่างครบถ้วน กรณีที่พลาดการเดินทางที่จองไว้ อันเป็นผลมาจาก 

ความไม่ตรงต่อเวลา ผู้ร่วมทริปจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น  
 

ทริปที่ทางเราเคยจัดให้ 

ทริปที่จัดไป เขื่อนคุโรเบะ , ทาเทยาม่า, Japan Alps 

ทริปที่จัดไปเกียวโต ,นารา,โอซาก้า เน้นเที่ยววัด    

ทริปที่นางาซากิ (เมืองมรดกโลก) , เมืองฟุกุโอกะ  

ทริปที่โตเกียว , ดิสนิย์แลนด์ (Disney Land) , ดิสนีย์ซี (Disney Sea)  

 

 



#อ่านเพิ่มเติมสําหรับข้อมูลทริป 
https://golfreeze.packetlove.com/guyblog/archives/travel-japan-exclusive-free-style-small-group/ 
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