
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17329  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
12 – 17 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต์) 

43,900 13 – 18 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต์) 

15 – 20 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต์) 
 

 
   *หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด หำกต้องกำรเปลีย่นแปลงต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยเพิม่เตมิ 

 

วนัที่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 
สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนำมบินนำโกย่ำ 
( 23.55 – 07.45 )   ✈ 

 
2 

นำโกย่ำ – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดตีจวนผู้ว่ำ – 
ซันมำชิ ซูจ ิ

-   
GUJO VACANCE 
MURA HOTEL OR 
SIMILAR 

3 
ล่องเรือโจรสลดั 30 นาท ี– ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็ 

 
  



(HOTEL 
+ KANI) 

MOTOSU VIEW 
HOTEL OR SIMILAR 

4 
ยำมำนำชิ – ภูเขาไฟฟูจ ิ(สถานีที ่5) หรือ ทุ่งดอกพงิค์มอส 
(ชิบะซากรุะ) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

  - 
ROSE GARDEN 
SHINJUKU HOTEL 
OR SIMILAR 

5 
โตเกยีว – วดัอำซะกซุ่ำ – สวนสุมดิะ – หอคอยโตเกยีวสกำยทรี 
(จุดถ่ำยรูป) – ช้อปป้ิงเอออน พลำซ่ำ – เมืองเก่ำซำวำระ – 
ช้อปป้ิงชิซุยเอำท์เลท็ – สนำมบินนำริตะ ( 20.40 – 01.20 ) 

 - ✈  

6 สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ     



วนัทีห่นึ่ง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนำมบินนำโกย่ำ ( 23.55 – 07.45 ) 

2100 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์” พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดงันั้น
ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

 
 

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

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

 
 

วนัทีส่อง นำโกย่ำ – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดตีจวนผู้ว่ำ – ซันมำชิ ซูจ ิ
0055 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 612 

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0840 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอาทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

   

น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ชมหมู่บา้นท่ีมีหลงัคาสูงมุงจากหมู่บา้นสไตล ์กสัโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญ่ีปุ่น
ดั้งเดิมแท้ๆ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือต่อสู้กบัสภาวะอนัรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวท่ีมีหิมะตก... 
หมู่บา้นชิราคาวาโกะไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร “ยูเนสโก้” ให้เป็น “มรดกโลก” เม่ือปี 1995 มีอายเุก่าแก่กวา่ 250 ปี 
ซ่ึงยงัคงรักษาความเป็นธรรมชาติไดอ้ยา่งเหมือนเดิม ดว้ยเสน่ห์และความสวยงามของตวัหมู่บา้นท่ามกลางบรรยากาศ

http://bit.ly/2NMk5YE


แบบธรรมชาติใหค้วามรู้สึกราวกบัหมู่บา้นในเทพนิยาย ซ่ึงมีความสวยงามอยา่งมาก ... ใหท่้านเพลิดเพลินกบับรรยากาศ 
และชมความสวยงามของหมู่บา้นสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีถูกโอบกอดดว้ยขนุเขาแห่งน้ี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

   

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกิฟุ” สถานท่ีท่ีท าให้คุณรู้สึกเหมือนไดเ้ดินทางยอ้นเวลาไปยงัประเทศ
ญ่ีปุ่นในอดีต และมีธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและแม่น ้ า เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” 
เมืองท่ีถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอนัเก่าแก่ท่ีอาบด้วยจิตวิญญาณแห่งประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรมตามจารีตแห่งยุคสมยัเกียวโตและเอโดะ พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและ
วฒันธรรมอนังดงาม … เพื่อน าท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า” ท่ีท างาน
และท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาวา่ ใน
สมยัเอโดะ หรือกวา่ 300 ปีท่ีแลว้ ... ท่านจะไดช้มถึง “ห้องท างาน” / “ห้องพกัผ่อน” ท่ีแสนจะเรียบง่ายของผูป้กครองใน
อดีต 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ยา่นเมืองเก่าของญ่ีปุ่น มีอายกุวา่ 300ปี เป็นศูนยก์ลางการคา้ของเมืองทาคา
ยาม่าท่ีมีความเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจ เป็นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของยา่นน้ีคืออาคารบา้นเรือนเป็นสไตล์แบบ
ญ่ีปุ่นแท้ ๆ และสีของตัวอาคารจะมีสีน ้ าตาลและสีด าเท่านั้ น ในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่านท่ีมี
ส่ิงก่อสร้างท่ีควรค่าแก่การอนุรักษข์องญ่ีปุ่น ... ตลอดสองขา้งทางในยา่นน้ีจะมีร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก รวมถึง
ร้านอาหารใหไ้ดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (2) 

ทีพ่กั : GUJO VACANCE MURA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
  

วนัทีส่าม ล่องเรือโจรสลดั 30 นาท ี– ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซ่ึงถือว่าเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้น าท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผสัความงามราวกบัภาพวาดของ



ทิวทศัน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบนัทึกภาพ
ความงามอยา่งแทจ้ริงของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงัตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบ
เขาริม Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหวา่ง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบั
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 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

 

ทีพ่กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิ เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 



 
 
วนัทีส่ี่ ยำมำนำชิ – ภูเขาไฟฟูจ ิ(สถานีที ่5) หรือ ทุ่งดอกพงิค์มอส (ชิบะซากรุะ) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ สญัลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดในโลก
แห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... น าท่านข้ึนสัมผสับรรยากาศ
และกล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดท่ี “สถานีที่ 5” บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออ านวย) อิสระให้ท่านได้
บนัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพ้ืนเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศยั 

หรือ น าท่านเดินทางชมความงดงามอลงัการของ “ทุ่งชิบะซากรุะ” หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “พิง้ค์มอส” สีชมพูสดใสบาน
สวยงามตระการตา ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ (13 เมษายน – 26 พฤษภาคม) ดอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดูคลา้ยกบั ดอกซากุระ 
ส่วนในฤดูอ่ืนจะมีใบสีเขียวแทนดูคลา้ยตน้หญา้ ดงันั้นจึงเรียกกนัวา่ “ชิบะซากรุะ” ซ่ึงค าวา่ “ชิบะ” หมายถึงตน้หญา้ จึง
แปลไดว้า่ “ซากรุะต้นหญ้า” น าท่านเดินชมตน้ชิบะซากุระท่ีมีอยูอ่ยูน่บัแสนตน้ปลูกอยูบ่ริเวณรอบภูเขาฟูจิซ่ึงมีจ านวน
มากท่ีสุดในภาคคนัโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดง ซ่ึงสีของดอกจะเขม้ข้ึนตามอายท่ีุปลูกให้ท่าน
ไดส้ัมผสัและ เก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั ... ให้ท่ำนชมควำมงำมของซำกุระสีชมพูมำกมำยหลำกหลำยสำย



พนัธ์ุทีอ่อกดอกผลบิำนในฤดูใบไม้ผล ิ(โดยทัว่ไปซำกรุะจะบำนประมำณ 1 สัปดำห์ ขึน้อยู่ตำมสภำพอำกำศที่เอื้ออ ำนวย
ในแต่ละปี ดงันั้นหำกช่วงทีท่่ำนเดนิทำงท่องเทีย่ว ไม่สำมำรถชมดอกซำกรุะได้ ทำงบริษัทต้องขออภัยมำ ณ ทีน่ี)้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) 

   

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนโอชิโนะฮัคไค” น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้ าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิท่ี
เป็นแหล่งน ้ าตามธรรมชาติตั้งอยูใ่นหมู่บา้นโอชิโนะ จงัหวดัยามานาชิ หรือพดูในทางกลบักนั คือ กลุ่มน ้ าผดุโอชิโนะฮคั
ไค เพียงกา้วแรกท่ียา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สมัผสัไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเยน็จากแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีมีให้เห็นอยู่
ทุกมุม โดยในบ่อน ้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธ์ุแหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในน ้ าเฉล่ียอยู่ท่ี 10 – 12 องศา ฯ 
นอกจากชมแลว้ยงัมีน ้ าผดุจากธรรมชาติใหท่้านไดต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไคยงัเป็นแหล่งช้
อปป้ิงสินคา้โอท็อปชั้นเยีย่มอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคนัโต มีนกัท่องจ านวนไม่นอ้ยท่ี
ตอ้งการเดินทางมายงัจุดศูนยก์ลางของดินแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี ซ่ึงโตเกียวไดช่ื้อว่าเป็นมหานครท่ีผสมผสานความ
หลากหลายของวฒันธรรมอนัเฉพาะตวั เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ชั้นแนวหนา้และเทคโนโลยอีนัทนัสมยั ... เพ่ือน าท่านชอ้ป
ป้ิง ณ “ย่ำนชินจูก”ุ หรือ “ศูนย์กลำงทีส่องแห่งนคร” ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั ท่านจะได้
พบกบัหา้งสรรพสินคา้ ร้านขายของเป็นพนั ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดั
พบยอดนิยมอีกดว้ย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายทั้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 
เส้ือผา้ แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : ROSE GARDEN SHINJUKU HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – สวนสุมิดะ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) – ช้อปป้ิงเอออน พลำซ่ำ – เมืองเก่ำซำวำระ – 

ช้อปป้ิงชิซุยเอำท์เลท็ – สนำมบินนำริตะ ( 20.40 – 01.20 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทางไปสนามบิน) 



 

น าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่
กวนอมิ” ท่ีเป็นทองสมัฤทธ์ิ มีขนาดเลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยักษ์” ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี ... 
หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง “Made In 
Japan” แท ้ๆ รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือก
ชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สวนสุมดิะ” สวนสาธารณะริมแม่น ้ าสุมิดะตั้งอยูใ่นยา่นอาซากุซ่า เรียกไดว้า่เป็นสวนท่ีไดรั้บ
ความนิยม ส าหรับชาวเมืองโตเกียวมาก ๆ สามารถมานัง่ดูวิวริมแม่น ้ า ยิ่งช่วงฤดูใบไมผ้ลิท่ีน่ีเรียกไดว้่าคนอย่างแน่น 
เพราะซารุกะจะพร้อมใจบานบานสะพร่ังเรียงรายยาวไปตามแม่น ้ าและทัว่ทั้งบริเวณท่ีบอกไดเ้ลยวา่สวยจริงจงั ไม่ใช่แต่
ช่วงฤดูใบไมผ้ลิ แต่ช่วงฤดูร้อนประมาณทุก ๆ วนัเสาร์สุดทา้ยของเดือนกรกฎาคมนั้นจะมีงานฉลองเทศกาลดอกไมไ้ฟ 
Sumida River Firework ข้ึนท่ีน่ี ผูค้นจะมาชมการจุดพลุดอกไมไ้ฟท่ีสวยงามบรรยากาศริมแม่น ้ ากนัเยอะมาก ๆ เรียกได้
วา่คึกคกักนัแบบสุด ๆ ในสองช่วงเวลานั้นทั้งฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน พร้อมให้ท่ำนชมควำมงำมของซำกุระสีชมพู
มำกมำยหลำกหลำยสำยพนัธ์ุทีอ่อกดอกผลบิำนในฤดูใบไม้ผลิ (โดยทั่วไปซำกุระจะบำนประมำณ 1 สัปดำห์ ขึน้อยู่ตำม
สภำพอำกำศทีเ่อื้ออ ำนวยในแต่ละปี ดงันั้นหำกช่วงทีท่่ำนเดนิทำงท่องเทีย่ว ไม่สำมำรถชมดอกซำกรุะได้ ทำงบริษัทต้อง
ขออภัยมำ ณ ทีน่ี)้ 

จากนั้นน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี”  
(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก  เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมี
ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ 
หอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ท่ีบรรจุ
เทคโนโลย ีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก ละแวกวดัอาซะกซุ่าท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ 

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

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือกลางวนัตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 



 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปสู่ “เมืองซาวาระ” เมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซ่ึงเคยเป็น
ศูนยก์ลางการขนส่งขา้วในช่วงสมยัเอโดะ (1603-1867) เน่ืองจากเมืองแห่งน้ีตั้งอยูต่รงกลางระหวา่งคลอง มี ช่ือเรียกวา่ 
เอโดะน้อย “Little Edo” ไดรั้บการรักษาและบูรณะท่ีอยูอ่าศยัแบบดั้งเดิม ร้านคา้ต่างๆ และคลงัสินคา้จากสมยั เอโดะ 
ระหวา่งคลองจะเช่ือมต่อดว้ยสะพานหลายแห่ง สะพานท่ีน่าสนใจท่ีสุดคือ Ja Ja Bridge ซ่ึงจะมีน ้ าไหลออกมาจาก 
สะพานทั้ งสองดา้นคลา้ยน ้ าตก ใกล ้ๆ กบัสะพานจาจา เป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์อิโนะ ทาดาทากะ (Ino Tadataka 
Museum) และบา้นพกัอาศยัเดิมของเขา อิโนะ ทาดาทากะ คือผูท่ี้บุกเบิกประเทศญ่ีปุ่น สร้างแผนท่ีท่ีแม่นย  าในสมยั 
โชกนุ โทกงุาวะ ภายในพิพิธภณัฑจึ์งจดัแสดงผลงาน และเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการท างานของเขา 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ชิซุยพรีเมี่ยมเอำท์เล็ท” Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้บัสนามบินนาริตะเพ่ือให้ท่านได ้   
ชอ้ปกบัแบรนด์ชั้นน าของญ่ีปุ่นและแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านคา้ ไม่ว่าจะเป็น Coach, 
Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy 
Hilfiger,  New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren นอกจากน้ีในปี 2015 จะมีการเพ่ิม
ร้านเขา้ไปอีก 70 ร้าน กลายเป็น 190 ร้านใหข้าชอ้ปใหไ้ดเ้ลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกกนัอยา่งจุใจ 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินนำริตะ” 

2040 เดนิทำงจำกสนำมบินนำริตะโดยเทีย่วบิน XJ 607 

 
 
 
 

วนัทีห่ก สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 

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 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 43,900.- บาท 

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

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเดก็*** 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

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

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 

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

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง*** 
 



เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2. ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
3. กรณียกเลกิการเดนิทางมากกว่า 45 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
4. กรณียกเลกิการเดนิทางระหว่าง 45- 30 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ า 15,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
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 าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมอีายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้ ตอ้งแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
 

หมายเหตุ 
 

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 ทั้งส้ิน 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 

 



 


