
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17351  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
*หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด หากต้องการเปลีย่นแปลงต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
19 – 24 มีนาคม 2563 

32,900.- 29 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2563  (วนัแรงงาน) 

02 – 07 มิถุนายน 2563  (วนัเฉลมิพระชนมพรรษาราชินี ร.10) 

03 – 08 กรกฏาคม 2563 (วนัอาสาฬหบูชา) 

34,900.- 24 – 29 กรกฏาคม 2563 (OYMPIC PERIOD) 

11 – 16 สิงหาคม 2563 (วนัแม่แห่งชาติ) 

23 – 28 กนัยายน 2563 32,900.- 

วนัที่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ ( 01.15 – 08.40 )   ✈ 

 
2 

โอซาก้า – เกยีวโต – วดัคโิยมสึิ – ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ – ช้อปป้ิง 
ซาคาเอะ – นาโกย่า 

-   
PRINCESS GARDEN 
HOTEL SAKAE OR  
SIMILAR 

3 
นาโกย่า – ชิซึโอะกะ – ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – ภูเขาไฟฟูจ ิสถานี

ที ่5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ยามานาชิ   
  

 
(HOTEL 
+ KANI) 

MOTOSU VIEW HOTEL 
OR  SIMILAR  

4 
ยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลดั (15 นาท)ี – โตเกยีว – วดัอาซะกซุ่า – 
หอคอยโตเกยีวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

  - 
HOTEL ROSE GARDEN 
SHINJUKU OR  SIMILAR 

5 
โตเกยีว – ตลาดปลาโทโยสุ – ช้อปป้ิงเอออน พลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซา
วาระ – ช้อปป้ิงชิซุยเอาท์เลท็ – สนามบินนาริตะ 

 - ✈  
6 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 20.40 – 01.20 )     



วนัทีห่นึ่ง  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ ( 01.15 – 08.40 ) 

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 

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

 
 

วนัทีส่อง โอซาก้า – เกยีวโต – วดัคโิยมสึิ – ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ – ช้อปป้ิงซาคาเอะ – นาโกย่า 
0115 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 612 
 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0840 ถึงสนามบินคนัไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอาทติย์อุทยั 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากวา่ 1,000 ปี ... เพ่ือน าท่านเดินทางสู่       
“วัดคิโยมิสึ” วดัท่ีสร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้ งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ... แล้วน าท่านกราบขอพรพระ 
เพ่ือความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิท่ี “น ้า 3 สาย” ท่ีเช่ือกนัว่าถา้ด่ืมแลว้จะเกิดความเป็น                    

http://bit.ly/2NMk5YE


สิริมงคลในดา้น “ความร ่ารวย, ความมีช่ือเสียง และ มีสุขภาพดี” ในช่วงฤดูหนาวท่านจะได้เห็นภาพท่ีสวยงาม                          
ของหิมะ ซ่ึงติดปกคลุมอยู่ตามก่ิงก้านของต้นไม้และหลังคาของระเบียงใหญ่ ช่างเป็นบรรยากาศสวยงามท่ีน่า
ประทบัใจ อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงามของทิวทศัน์ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

 หลงัอาหารกลางวนัน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ศาลเจ้าเทพอินาริ” (Fushimi Inari Shrine) ท่ีคนไทยมกัเรียกกนัวำ่ศำลเจำ้แดง
หรือศำลเจำ้จ้ิงจอก เป็นศำลเจำ้ชินโตท่ีมีควำมส ำคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโตมีช่ือเสียงโด่งดงัจำกประตูโทริอิ หรือ
เสำประตูสีแดงท่ีเรียงตวักนัขำ้งหลงัศำลเจำ้จ ำนวนหลำยหม่ืนตน้จนเป็นทำงเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขำอินำริ ท่ีผูค้นเช่ือกนัวำ่
เป็นภูเขำศกัด์ิสิทธ์ โดยเทพอินำริจะเป็นตวัแทนของควำมอุดมสมบูรณ์ กำรเก็บเก่ียวขำ้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นำต่ำงๆ 
และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสตัวคู์่กำย จึงไม่น่ำแปลกใจเท่ำไหร่ท่ีจะเห็นรูปป้ันจ้ิงจอกอยูจ่  ำนวนมำกภำยในศำลเจำ้นัน่เอง 
วำ่กนัวำ่ศำลเจำ้แห่งน้ีมีควำมเก่ำแก่มำก ถูกสร้ำงข้ึนตั้งแต่ก่อนสร้ำงเมืองเกียวโตจะเป็นช่วงประมำณปี ค.ศ. 794 หรือ
กวำ่พนัปีมำแลว้ ยงัมีร้ำนอำคำรทอ้งถ่ิน และร้ำนขนมท่ีขำยอำหำรแบบชุด แต่มีควำมพิเศษอยูต่รงท่ีจะมีกำรตั้งช่ือให้
เขำ้ธีมจ้ิงจอกอยำ่งซูชิจ้ิงจอกหรืออูดง้จ้ิงจอก 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัเมือง “นาโกย่า” เมืองใหญ่อนัดบั 3 รองจากโอซากา้ ท่ีเจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและ
โรงงานอุตสาหกรรมท่านเดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” ซ่ึงเป็นย่านช้อปป้ิงและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินคา้ 
แบรนด์ เนมจากทั่ว ทุกมุมโลกมาวางขาย ท่ีถนนสาย น้ี  นอกจากนั้ นย ัง มี  ห้ างสรรพสินค้า  ร้ านอาหาร 
ท่ีบ่งบอกถึงความมีระดบัซ่ึงมีใหทุ้กท่านไดเ้ลือกอยา่งมากมาย ... อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (2) 

ทีพ่กั :  PRINCESS GARDEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่าม นาโกย่า – ชิซึโอะกะ – ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – ภูเขาไฟฟูจ ิสถานีที ่5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ยามานาชิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

   

น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “ชิซึโอะกะ” ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญ่ีปุ่น จงัหวดัท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง      
มีสถานท่ีพกัตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บความนิยมจากบรรดากลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
และนกัท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่นเอง … เพื่อน าท่านสู่ “ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ” ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญ่
ท่ีสุดของภาคกลางเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุด ชาวญ่ีปุ่นนิยมทานเน้ือปลาไหลยา่งเป็นอยา่งมาก นอกจาก
เป็นจุดแวะของนกัเดินทางไกล และยงัคงเป็นอู่ขา้วอู่น ้ าท่ีมีความส าคญัในการผลิตปลาไหลออกสู่ตลาดทัว่ประเทศ
ญ่ีปุ่นแหล่งใหญ่ 

 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 



 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมี
ลกัษณะงดงามท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... 
น าท่านข้ึนสมัผสับรรยากาศและกล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดท่ี “สถานีที ่5” บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศ
เอื้ออ านวย) อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพื้นเมืองและ
ขนมอร่อย” 

จากนั้นน าท่านเดินทางชมความงดงามอลงัการของ “ทุ่งชิบะซากุระ” หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “พิง้ค์มอส” สีชมพูสดใส
บานสวยงามตระการตา ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ (มเีฉพาะวนัที ่29 เม.ย - 04 พ.ค. 2563) ดอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดูคลา้ย
กบัดอกซากุระ ส่วนในฤดูอ่ืนจะมีใบสีเขียวแทนดูคลา้ยตน้หญา้ ดงันั้นจึงเรียกกนัวา่ “ชิบะซากุระ” ... ค  าว่า “ชิบะ” 
หมายถึงตน้หญา้ จึงแปลไดว้า่ “ซากรุะต้นหญ้า” ... น าท่านเดินชมตน้ชิบะซากุระท่ีมีอยูอ่ยูน่บัแสนตน้ปลูกอยูบ่ริเวณ
รอบภูเขาฟจิูซ่ึงมีจ านวนมากท่ีสุดในภาคคนัโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดง ซ่ึงสีของดอกจะเขม้
ข้ึนตามอายท่ีุปลูกใหท่้านไดส้มัผสั และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5  ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง
ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้ าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจาก 
บนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายมุามากกวา่ 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศจาก
กรมชลประทานของประเทศญ่ีปุ่นวา่น ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์
ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าใหมี้สาหร่ายและหญา้น ้ าเกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ยกบัมรกต
อยู่ในน ้ า ... ท่านสามารถด่ืมน ้ าสะอาดอนัศกัด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือว่า หากใครไดด่ื้มก็จะมีอายุยืนยาว 
ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพเิศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ใหท่้านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านไดอ่ิ้มอร่อย 
“แบบไม่อั้น!!!” 



 

  ทีพ่กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 

 
 
 
 
 



วนัทีส่ี่ ยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลดั (15 นาท)ี – โตเกยีว – วดัอาซะกซุ่า – หอคอยโตเกยีวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

หลงัอำหำรกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซ่ึงถือวา่เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจท่ีมีช่ือเสียง
และไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้น าท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผสัความ
งามราวกบัภาพวาดของทิวทศัน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 15 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ 
“ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบนัทึกภาพความงามอยา่งแทจ้ริงของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงัตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “วดัอาซะกซุ่าคนันอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว เชิญท่านกราบนมสัการขอพร
จาก “องค์เจ้าแม่กวนอมิ” ท่ีเป็นทองสมัฤทธ์ิ มีขนาดเลก็ เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคม
ไฟขนาดยักษ์” ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลาเชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็น
สินคา้พ้ืนเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของ เคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, 
เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี”  
(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก  เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ี
มีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร 
และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” 
ท่ีบรรจุเทคโนโลยี แนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก ละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของ 
เอโดะ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยูใ่นภูมิภำคคนัโต มีนกัท่องจ ำนวนไม่นอ้ยท่ี
ตอ้งกำรเดินทำงมำยงัจุดศูนยก์ลำงของดินแดนอำทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี ซ่ึงโตเกียวไดช่ื้อวำ่เป็นมหำนครท่ีผสมผสำนควำม
หลำกหลำยของวฒันธรรมอนัเฉพำะตวั เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ชั้นแนวหนำ้และเทคโนโลยีอนัทนัสมยั ... เพื่อน ำท่ำนช้
อปป้ิง ณ “ย่านชินจูก”ุ หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ยำ่นควำมเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั ท่ำน
จะไดพ้บกบัห้ำงสรรพสินคำ้ ร้ำนขำยของเป็นพนั ๆ ร้ำน และร้ำนร้อยเยน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว่ ถือ
เป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่ำนอิสระและเพลิดเพลินกบักำรชอ้ปป้ิงสินคำ้มำกมำยทั้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ กลอ้ง



ถ่ำยรูปดิจิตอล นำฬิกำ เคร่ืองเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซำนริโอช็อป หรือสินคำ้ท่ีจะเอำใจคุณผูห้ญิงดว้ย 
กระเป๋ำ รองเทำ้ เส้ือผำ้ แบรนด์เนม เส้ือผำ้แฟชัน่ส ำหรับวยัรุ่น เคร่ืองส ำอำงยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่นไม่วำ่จะเป็น KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืน ๆ อีกมำกมำย 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

  ทีพ่กั : HOTEL ROSE GARDEN SHINJUKU หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า โตเกยีว – ตลาดปลาโทโยสุ – ช้อปป้ิงเอออน พลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปป้ิงชิซุยเอาท์เลท็ – สนามบินนาริตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ตลาดปลาโทโยสุ” ตลำดปลำแห่งใหม่ของโตเกียว ซ่ึงไดเ้ปิดตวัอยำ่งเป็นทำงกำรเม่ือวนัท่ี 11 
ตุลำคม 2018 ท่ีผ่ำนมำ น้ี ตลำดปลำโทโยสุสร้ำงข้ึนโดยค ำนึงถึงสุขอนำมยั มีกำรควบคุมอุณหภูมิภำยในตลำดให้
พอเหมำะ ต่ำงกบัตลำดปลำซึกิจิท่ีเป็นตลำดเปิดโล่ง ซ่ึงได้รับผลกระทบจำกอำกำศภำยนอก ตลำดปลำโทโยสุจึง
สำมำรถคงควำมสดของปลำและสินคำ้อ่ืน ๆ ไดต้ำมท่ีตอ้งกำร 

น าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยัสไตล์
ญ่ีปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น อาทิ 
นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ซ่ึงบางร้านไม่
ตอ้ง เสียภาษีสินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ... อิสระให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเทีย่งอสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซาวาระ” ตั้งอยู่ทำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนำริตะภำยในจังหวดัชิบะ 
เมืองน้ีถือวำ่เป็นเมืองเล็ก ๆ กะทดัรัดท่ีมีเสน่ห์  บำ้นเรือนร้ำนคำ้ต่ำง ๆ ยงัคงอนุรักษค์วำมเป็นดั้งเดิมไวอ้ย่ำงดีงำม 
แต่เดิมทีนั้นเมืองน้ีเคยเป็นศูนยก์ลำงกำรขนส่งขำ้วในช่วงสมยัเอโดะ (ค.ศ. 1603-1867) เน่ืองจำกเมืองแห่งน้ีตั้งอยู ่
ตรงกลำงระหว่ำงคลอง มีช่ือเรียกว่ำเอโดะน้อย “Little Edo” ได้รับกำรรักษำและบูรณะท่ีอยู่อำศยัแบบดั้ งเดิม 
ร้ำนคำ้ต่ำง ๆ และคลงัสินคำ้จำกสมยัเอโดะ ดว้ยควำมท่ีเดินทำงใกล ้ๆ กบัเมืองโตเกียวอีกทั้งยงัมีบรรยำกำศควำมเป็น



เอโดะไวอ้ย่ำงเต็มเป่ียม ท ำให้กลำยเป็นจุดหมำยปลำยทำงของนักท่องเท่ียวท่ีเสำะแสวงหำเมืองเล็ก ๆ ท่ีมีกล่ินอำย
ควำมยอ้นยุค จุดท่ีเรียกไดว้่ำเป็นไฮไลท์ของเมืองนั่นก็คือ Ja Ja Bridge ซ่ึงเป็นสะพำนท่ีจะมีน ้ ำไหลออกมำจำก
สะพำนทั้งสองดำ้นคลำ้ยน ้ ำตก 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ชิซุยพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท” Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้บัสนำมบินนำริตะเพ่ือให้ท่ำนได ้   
ชอ้ปกบัแบรนด์ชั้นน ำของญ่ีปุ่นและแบรนด์ต่ำงประเทศให้เลือกสรรมำกมำยกว่ำ 120 ร้ำนคำ้ ไม่วำ่จะเป็น 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  นอกจำกน้ีในปี 2015 จะ
มีกำรเพ่ิมร้ำนเขำ้ไปอีก 70 ร้ำน กลำยเป็น 190 ร้ำนใหข้ำชอ้ปใหไ้ดเ้ลือกซ้ือสินคำ้รำคำถูกกนัอยำ่งจุใจ 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 
 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 

2040  เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 607 

 
วนัทีห่ก สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 20.40 – 01.20 ) 

0120 ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

       หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 
 

 
 
 

 
 

 

 
อตัราค่าบริการ (19-24 มี.ค. / 29 เม.ย. – 04 พ.ค. / 02-07 มิ.ย. / 23-28 ก.ย. 2563) 

ผูใ้หญ่                                                                  ท่านละ 32,900.- บาท 

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

พกัเดี่ยวเพิม่                                                          ท่านละ  6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                           ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเดก็*** 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



อตัราค่าบริการ (03-08 ก.ค. / 24-29 ก.ค. / 11-16 ส.ค. 2563) 

ผูใ้หญ่                                                                  ท่านละ 34,900.- 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 (นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
4. กรณียกเลกิการเดนิทางระหว่าง 45- 30 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ า 15,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
5. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบัสาย
 การบินและค่ามดัจ าทีพ่กั รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
6. เน่ืองด้วยไม่ต้องย่ืนวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษัทฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใด 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 
หรือปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / 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 ทางสายการ
บินไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิก
แต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

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

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

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
หอ้งแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 



10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้ งหมดกับทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด 

 



 


