
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 17328  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
24 – 29 เมษำยน 2563 39,900.- 
13 – 18 พฤษภำคม 2563 

35,900.- 
20 – 25 พฤษภำคม 2563 

27 พฤษภำคม – 01 มิถุนำยน 2563 

03 – 08 มิถุนำยน 2563 

 
  *หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด หำกต้องกำรเปลีย่นแปลงต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยเพิม่เตมิ 

 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 
สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนำมบินนำโกย่ำ 
( 23.55 – 07.45 )   ✈ 

 

2 
นำโกย่ำ – หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” – อดตีจวนผู้ว่ำ – 
ซันมำชิ ซูจ ิ– โทยำม่ำ 

-   

DAIWA ROYNET 
HOTEL TOYAMA 
OR SIMILAR 

3 
โทยำม่ำ – เทือกเขำทำเทยำม่ำ “ก ำแพงหิมะ” – ยำมำนำกำโกะ 

 
 

 
(HOTEL 
+ KANI) 

WAKAMIRO HOTEL 
OR SIMILAR 

4 
ยำมำนำชิ – ทุ่งดอกพงิค์มอส (ชิบะซำกรุะ) – โอชิโนะ ฮัคไค – 
ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอำท์เล็ท – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

  - 
ROSE GARDEN 
SHINJUKU HOTEL 
OR SIMILAR 



วนัทีห่นึ่ง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนำมบินนำโกย่ำ ( 23.55 – 07.45 ) 

1930 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 2 อาคารระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 9-10 

“สำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์” พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 
*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง ดงันั้น
ผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

 
หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

2355 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 638 
 (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

วนัทีส่อง นำโกย่ำ – หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” – อดตีจวนผู้ว่ำ – ซันมำชิ ซูจ ิ– โทยำม่ำ 
0745 ถึงสนำมบินนำโกย่ำ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

 

5 
โตเกยีว – วดัอำซะกซุ่ำ – ช้อปป้ิงฮำรำจูก ุ– ช้อปป้ิงโอไดบะ – 
ช้อปป้ิง เอออน พลำซ่ำ – สนำมบนินำริตะ 

 - ✈ 
 

6 สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 20.40 – 01.20 ) 
  

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


น าท่านเดินทางสู่  “หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ” ชมหมู่บา้นท่ีมีหลงัคาสูงมุงจากหมู่บา้นสไตล ์“กัสโซ-สึคุริ” เป็นสไตลญ่ี์ปุ่น
ดั้งเดิมแท ้ๆ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือต่อสู้กบัสภาวะอนัรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาว ท่ีมีหิมะตก... 
หมู่บา้นชิราคาวาโกะไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร “ยูเนสโก้”  ให้เป็น “มรดกโลก” เม่ือปี 1995 มีอายเุก่าแก่กวา่ 250 ปี 
ซ่ึงยงัคงรักษาความเป็นธรรมชาติไดอ้ยา่งเหมือนเดิม ดว้ยเสน่ห์และความสวยงามของตวัหมู่บา้นท่ามกลางบรรยากาศ
แบบธรรมชาติใหค้วามรู้สึกราวกบัหมู่บา้นในเทพนิยาย ซ่ึงมีความสวยงามอยา่งมาก ... ใหท่้านเพลิดเพลินกบับรรยากาศ 
และ ชมความสวยงามของหมู่บา้นสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีถูกโอบกอดดว้ยขนุเขาแห่งน้ี 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (1) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองทำคำยำม่ำ” เมืองแห่งสายน ้ า จงัหวดักิฟุ ท่ีถูกขนานนามวา่ “Little Kyoto” ดว้ยบรรยากาศอนั
เก่าแก่ท่ีอาบดว้ยจิตวิญญาณแห่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมตามจารีตแห่งยคุสมยัเกียวโต และเอโดะ พร้อมทั้งอุดม
สมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและวฒันธรรมอนังดงาม เพื่อน าท่านชม “ทำคำยำม่ำ จินยะ” หรือ “อดีต
จวนผู้ว่ำแห่งเมืองทำคำยำม่ำ” ท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ในสมยัเอโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ ท่านจะได้ชมถึง “ห้องท ำงำน” /  
“ห้องพกัผ่อน” ท่ีแสนจะเรียบง่ายของผูป้กครองในอดีต 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ซันมำชิ ซูจิ” ย่านเมืองเก่าของญ่ีปุ่น มีอายุกวา่ 300 ปี เป็นศูนยก์ลางการคา้ของเมืองทาคา
ยาม่าท่ีมีความเฟ่ืองฟทูางเศรษฐกิจเป็นอยา่งมากในยคุเอโดะ จุดเด่นของยา่นน้ีคืออาคารบา้นเรือนเป็นสไตลแ์บบญ่ีปุ่น
แท ้ๆ และสีของตวัอาคารจะมีสีน ้ าตาลและสีด าเท่านั้น ในปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษเ์ชิดชูให้เป็นย่านท่ีมีส่ิงก่อสร้างท่ี
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ของญ่ีปุ่น ตลอดสองขา้งทางในย่านน้ีจะมีร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ได้
เลือกชิมเลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร (2) 

ทีพ่กั : DAIWA ROYNET HOTEL TOYAMA หรือเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีส่ำม โทยำม่ำ – เทือกเขำทำเทยำม่ำ “ก ำแพงหิมะ” – ยำมำนำกำโกะ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

 



น าท่านเดินทางสู่ “เจแปน อัลไพน์ รูท” หรือ “เส้นทำงหุบเขำแอล์ป – ทำเทยำม่ำคุโรเบะ” ท่ีเปรียบเป็น 
“หลังคำของญี่ปุ่ น” ซ่ึงเป็นเส้นทางทะลุผ่านเขาทาเทยาม่าแอลป์ญ่ีปุ่นอนัยิ่งใหญ่ เส้นทางน้ีเร่ิมตน้ท่ีเขาทาเทยาม่า 
ในจงัหวดัโทยาม่า ไปส้ินสุดท่ีสถานีโองิซาวะ ในจงัหวดันากาโน่ มีระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และตอ้งอาศยั
ยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดินทาง ทั้งเคเบ้ิลคาร์ รถบสั และ กระเชา้ไฟฟ้า เป็นตน้ โดยตลอดเส้นทางน้ีท่าน
จะไดร่ื้นรมยก์บัทิวทศัน์อนัยิง่ใหญ่ตระการตาของ เทือกเขาแอลป์เหนือซ่ึงครอบคลุม ระยะทางกวา่ 3,000 เมตร 

 

เร่ิมตน้จาก “สถำนีทำเทยำม่ำ” น าท่านนัง่รถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขั้นบนัไดอีกคร้ังเพ่ือมุ่งหนา้สู่ “สถำนีบิโจไดระ” แลว้น า
ท่านนัง่ “รถโค้ชสำยธรรมชำต”ิ โดยโชเฟอร์ผูช้  านาญเสน้ทาง ระหวา่งทางท่านจะไดต่ื้นตากบั “ป่ำสนดึกด ำบรรพ์” ท่ีมี
อายุมากกว่า 1,000 ปี และ “ทุ่งรำบกว้ำง” ท่ีมีมนต์เสน่ห์แตกต่างกนัไปในแต่ละฤดูกาล แลว้ผ่านชมความงามของ 
“น ำ้ตกเมยีวโจ” น ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือเดินทางสู่ “ดอยมุโรโดะ” ลดัเลาะไปตามซอก “ก ำแพงหิมะ” ท่ี
สูงกวา่ 20 เมตร (ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2561) ถึงยอดดอยมุโรโดจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดของเส้นทาง
สายคลาสสิคน้ี อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพความประทบัใจของทะเสสาบนอ้ยใหญ่ 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (4) 

 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “สถำนีไดคนัโบะ” ใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจ ชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของเทือกเขา
แอลป์ในประเทศญ่ีปุ่น แลว้น าท่านเปล่ียนบรรยากาศโดยสารกระเชา้ขนาดใหญ่ท่ีพิเศษ คือ ไม่มีเสากลางรองรับสร้าง
ความทา้ทายใหผู้ท่ี้มาเยอืน เจแปน แอลป์ไดต่ื้นเตน้เร้าใจสู่ “สถำนีคุโรเบะไดระ” น าท่านโดยสารกระเชา้ขา้มเหวลึกซ่ึงส
ลิงของกระเชา้จากตน้ทางถึงปลายทางเป็นระยะทางยาว 1,700 เมตร ท าให้ไดฉ้ายาวา่ “กระเช้ำพำโนรำม่ำ” ต่อดว้ยการ
นัง่ “กระเช้ำไฟฟ้ำรูปขั้นบันได” เพ่ือเดินทางสู่ “เข่ือนคุโรเบะ” เข่ือนท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี มี
ความสูง 168 เมตร ความกวา้ง 492 เมตร ใชเ้วลาตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 45 ปี ให้ท่านเปล่ียนอิริยาบถมา
ออกก าลงัดว้ยการเดินชมววิท่ีตระการตาของเทือกเขาแอลป์และสมัผสักบัความแรงของน ้ าท่ีปล่อยออกจากแอ่งน ้ าสีเขียว



มรกตท่ีพวยพุง่ส่งเสียงดงัสนัน่สู่เบ้ืองล่าง ... ส้ินสุดการสถานีปลายทางของเทือกเขา ALPINE ALPS สู่ “สถำนีโอกิซำ
ว่ำ” โดยน าท่านนัง่รถท่ีขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะท่ีเป็นพิษลอดอุโมงคมุ่์งสู่สถานีปลายทาง 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

 

ทีพ่กั : WAKAMIRO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำต”ิเพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 



 
 
วนัทีส่ี่ ยำมำนำชิ – ทุ่งดอกพงิค์มอส (ชิบะซำกรุะ) – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอำท์เลท็ – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 

 

น าท่านเดินทางชมความงดงามอลงัการของ “ทุ่งชิบะซำกุระ” หรือท่ีรู้จักกนัในนาม “พิ้งค์มอส” สีชมพูสดใสบาน
สวยงามตระการตา ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ (13 เมษำยน – 26 พฤษภำคม) (เดินทำงช่วงวันที่ 24 – 29 เม.ย. / 13 – 18 พ.ค. / 
20 – 25 เม.ย. 2563) ดอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดูคลา้ยกบัดอกซากุระ ส่วนในฤดูอ่ืนจะมีใบสีเขียวแทนดูคลา้ยตน้หญา้ 
ดงันั้นจึงเรียกกนัวา่ “ชิบะซำกรุะ” ซ่ึงค าวา่ “ชิบะ” หมายถึงตน้หญา้ จึงแปลไดว้า่ “ซำกุระต้นหญ้ำ” น าท่านเดินชมตน้
ชิบะซากรุะท่ีมีอยูอ่ยูน่บัแสนตน้ปลูกอยูบ่ริเวณรอบภูเขาฟจิูซ่ึงมีจ านวนมากท่ีสุดในภาคคนัโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้ง
สีขาว สีชมพู และสีแดง ซ่ึงสีของดอกจะเขม้ข้ึนตามอายุท่ีปลูกให้ท่านไดส้ัมผสั และเก็บภาพความประทับใจตาม
อธัยาศยั (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 

หรือ น าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (เดินทำงช่วงวันที่ 27 
พ.ค. – 01 มิ.ย. / 03 – 08 มิ.ย. 2563) อยูร่ะหวา่งทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako โดยภายในหมู่บา้นมีบ่อ
น ้ าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายมุา



มากกวา่ 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศจากกรมชลประทาน ของประเทศญ่ีปุ่นวา่น ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดเกิด
จากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าใหมี้สาหร่าย และหญา้น ้ า เกิดในบ่อ ท าใหเ้วลามอง
ลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ยกบัมรกตอยูใ่นน ้ า ท่านสามารถด่ืมน ้ าสะอาดอนัศกัด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือวา่ 
หากใครไดด่ื้มก็จะมีอายยุนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (7) 

  

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไวด้้วยกันบน 
หุบเขาริม Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหวา่ง ภูเขาฟจิู-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ใหท่้านไดอิ้สระกบั
การเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกวา่ 165 แบรนด์ดงัไม่วา่จะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, 
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue 
และ Triumph หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ ... 
นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าใน
หา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกวา่ 400,000 ตารางฟตุ ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ ใหท่้าน
ไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยูใ่นภูมิภาคคนัโต มีนกัท่องจ านวนไม่
นอ้ยท่ีตอ้งการเดินทางมายงัจุดศูนยก์ลางของดินแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี ซ่ึงโตเกียวไดช่ื้อวา่เป็นมหานครท่ีผสมผสาน
ความหลากหลายของวฒันธรรมอนัเฉพาะตวั เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ชั้นแนวหนา้และเทคโนโลยีอนัทนัสมยั ... เพ่ือน า
ท่านชอ้ปป้ิง ณ “ย่ำนชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลำงที่สองแห่งนคร” ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั 
ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ ร้านขายของเป็นพนั ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือ
เป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกดว้ย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินคา้มากมายทั้ งเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กลอ้ง
ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงด้วย 
กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

*** เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรมื้อค ำ่อสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ *** 

ทีพ่กั : ROSE GARDEN SHINJUKU หรือเทยีบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 



วนัทีห้่ำ โตเกยีว – วดัอำซะกซุ่ำ – ช้อปป้ิงฮำรำจูก ุ– ช้อปป้ิงโอไดบะ – ช้อปป้ิง เอออน พลำซ่ำ – สนำมบินนำริตะ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” ว ัดเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว .. . เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก                                   
“องค์เจ้ำแม่กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ                          
“โคมไฟขนำดยักษ์” ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงั
อนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ี
เป็นสินคา้พ้ืนเมือง “Made In Japan” แท ้ๆ รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ยา่น “ฮำรำจูกุ” แหล่งรวมวยัรุ่นท่ีทนัสมยัสุด ๆ ชาวปลาดิบ ... ต่ืนตาต่ืนใจกบั “แฟช่ัน” 
หลากหลายสไตลท่ี์ท่านจะไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน ไม่วา่จะเป็นเทรนด์ท่ีเสมือนหลุดออกมาจากในหนงัสือการ์ตูน
ช่ือดงั อาทิ ซากุระ สาวนอ้ยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวยัจากต่างดาว, แม่มดนอ้ยโดเรมี เป็นตน้ หรือบางท่ีก็หลุดมาจาก 
เกมส์เพลย,์ แต่งเลียนแบบดารา-นกัร้องท่ีคลัง่ไคลห้รืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือน มาจากนอกโลกเลยก็มี ให้ท่านได้
เลือกเดินชมความแปลกประหลาดท่ีหาชมไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวนั ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิง สามารถเดินเลือก
ชมและซ้ือสินคา้มากมายท่ีมีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ท่ีท่านจะไดเ้ป็นเจา้ของเพียงผูเ้ดียวในโลกท่ี 
“ถนนเทคำชิตะ” ซ่ึงคราคร ่ าไปดว้ยผูค้นมากมาย และสินคา้หลายหลายแบบใหท่้านไดเ้ลือกสรรกนัตามอธัยาศยั 

*** เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรมื้อเทีย่งอสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ *** 

 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ” เกาะมหศัจรรยแ์ห่งโตเกียว ท่ีเกิดจากการถมทะเลดว้ยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล ้ายคุ
และ ทนัสมยั ... เป็นเกาะท่ีแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่น ท่ีสามารถสร้างส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ให้
เป็นไปไดข้ึ้นมา และให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวท่ี “แพลเล็ททำวน์” (Palette Town) คืออีกหน่ึงยา่นบนัเทิงและศูนยก์ารคา้ท่ีมี
ช่ือเสียงบนเกาะโอไดบะ ค าว่า “Palette” แปลวา่ จานผสมสี ซ่ึงก็เหมาะสมดีส าหรับนครแห่งสีสันแห่งน้ีท่ีเต็มเป่ียมไป
ดว้ยกิจกรรมหลากหลายอารมณ์ท่ีคงจะท าใหคุ้ณเพลิดเพลินไปกบัมนับา้งไม่มากก็นอ้ย … ใหท่้านไดด่ื้มด ่ากบัการ “นั่งกนิ
ลมชมวิว” บน “ชิงช้ำสวรรค์” (ferris wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ... ต่ืนตากบัสีสันของแสงไฟท่ีประดบัประดา ท่าน
สามารถลองสัมผสับรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวท่ีมี “สะพำนเรนโบว์” (Rainbow  Bridge) พาดผ่าน และมีแสงสีของ
กรุงโตเกียวยามค ่าคืนเป็นฉากหลงั รวมทั้ง “เทพเีสรีภำพ” เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าว 



จากนั้นพาท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี “ห้ำงสรรพสินค้ำวนีัสฟอร์ต” (Venus Fort) ตั้งอยูท่ี่ยา่นโอไดบะ(Odaiba) ประมาณทางทิศใต้
ของเมืองโตเกียว ภายในห้างมีร้านคา้กว่า 100 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้แฟชัน่ เส้ือออกก าลงักาย เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์
อิเลคโทรนิค ร้านกาแฟ ร้านอาหาร รวมทั้ งหมด 3 ชั้น เรียกได้ว่าแค่มองด้านนอกน่ีก็จะเห็นเลยว่าห้างสรรพสินค้า
วีนสัฟอร์ตแตกต่างจากท่ีอ่ืน ๆ เพราะท่ีน่ีนั้นเคา้มีคอนเซ็ปตข์องชอ้ปป้ิงมอลล์สไตล์เวนิช โดยจะเนน้การออกแบบและ
ตกแต่งใหเ้ป็นแบบเวนิชแท ้ๆ อยา่งส่วนหลงัคาเป็นรูปทอ้งฟ้าท่ีจะเปล่ียนสีไปตามช่วงเวลาของวนั อีกจุดหน่ึงท่ีสายช็อป
ตอ้งไม่พลาดก็ตรงส่วนชั้นท่ี 3 เพราะบนชั้นน้ีจะเป็นโซนท่ีรวมร้าน Outlet อยูป่ระมาณ 50 ร้าน มีทั้งแบรนด์จากประเทศ
ญ่่ีปุ่นและจากต่างประเทศ เช่น Levis, Puma และ Samsonite เป็นหน่ึงใน Outlet mall ท่ีอยูใ่กลก้บัใจกลางเมืองโตเกียวมาก
ท่ีสุด เรียกไดว้า่เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีแมจ้ะไม่ไดใ้หญ่มากท่ีสุด หากก็มีความลงตวัมาก ๆ และมีสินคา้ให้เดินเลือกซ้ือกนั
แบบไม่แพท่ี้อ่ืน ๆ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลำซ่ำ” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่าง ๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยั  
สไตลญ่ี์ปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกวา่ 150 ร้าน จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น อาทิ 
นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้ำน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ซ่ึงบางร้านไม่ตอ้ง 
เสียภาษีสินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ... อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

*** เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรมื้อค ำ่อสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ *** 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินนำริตะ” 

2040 เดนิทำงจำกสนำมบินนำริตะโดยเทีย่วบิน XJ 607 

 
วนัทีห่ก สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 20.40 – 01.20 ) 

0120 ถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



อตัราค่าบริการ (เดินทำงวันที ่13 – 18 , 20 – 25 พ.ค. / 27 พ.ค. – 01 มิ.ย. / 03 – 08 มิ.ย. 2563) 

ผูใ้หญ่                                                                  ท่านละ 35,900.- บาท 

เด็กทารกอายไุมเ่กิน 2 ปี (Infant)                             ท่านละ   9,000.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                          ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                           ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีรำคำเดก็*** 

 

อตัราค่าบริการ (เดินทำงวันที ่24 – 29 เม.ย. 2563) 

ผูใ้หญ่                                                                  ท่านละ 39,900.- บาท 

เด็กทารกอายไุมเ่กิน 2 ปี (Infant)                             ท่านละ   9,000.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                          ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                           ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีรำคำเดก็*** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท 

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

 

 



***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง*** 
 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง / ช ำระเงิน / กำรยกเลกิ 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท 

2. ส่วนทีเ่หลือช ำระก่อนกำรเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วนั มฉิะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตัิ 
3. กรณียกเลกิกำรเดนิทำงมำกกว่ำ 45 วนัก่อนเดนิทำง ยดึมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท (นบัจำกวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
4. กรณียกเลกิกำรเดนิทำงระหว่ำง 45- 30 วนัก่อนเดนิทำง ยดึมดัจ ำ 15,000 บำท (นับจำกวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
5. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงช่วงเทศกำลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำรบินมกีำรกำรันตมีดัจ ำทีน่ั่งกบัสำย
 กำรบินและค่ำมดัจ ำทีพ่กั รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีำรคืนเงนิมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 ไม่ว่ำยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
6. เน่ืองด้วยไม่ต้องย่ืนวซ่ีำเข้ำประเทศญี่ปุ่ น ทำงบริษัทฯ จะไม่ท ำกำรเกบ็เอกสำรจริงใด ๆ 

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทีชั่ดเจน และมอีำยุเหลือกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อำหำรทีไ่ม่สำมำรถทำนได้ ตอ้งแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
 

หมำยเหตุ 
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า
ปกติ ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 



8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าวา่ให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
หอ้งแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

 



 


