
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17353  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
25 – 30 มีนาคม 2563 

34,900.- 02 – 07 เมษายน 2563 (วนัจักรี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด หำกต้องกำรเปลีย่นแปลงต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยเพิม่เตมิ 

 

 

 
 

วนัที่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนามบินคนัไซ ( 01.15 – 08.40 )   ✈ 

 
2 

โอซาก้า – เกยีวโต – อาราชิยาม่า (ชมซากรุะ) – ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ 
– ช้อปป้ิงซาคาเอะ – นาโกย่า 

-   PRINCE GARDEN 
HOTEL OR SIMILAR 

3 
นาโกย่า – ทะเลสาปปลาไหล – ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช้ัน 5) – 

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค    
  

 
(HOTEL 
+ KANI) 

FUJI ZAKURA HOTEL      
OR SIMILAR 

4 
ยำมำนำชิ – ล่องเรือโจรสลดั – สวนสันตภิำพเฮวะโคเอน 
(ชมซากรุะ) – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

  - 
ROSE GARDEN 
HOTEL OR SIMILAR 

5 
วดัอาซะกซุ่า – สวนสาธารณะสุมดิะ (ชมซากรุะ) – ช้อปป้ิง 
เอออนพลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ชิซุยเอาท์เลท็ – 
สนามบินนาริตะ 

 - ✈  

6 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 20.40 – 01.20 )     



วนัทีห่นึ่ง  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – 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 

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

 
 

วนัทีส่อง โอซาก้า – เกยีวโต – อาราชิยาม่า (ชมซากรุะ) – 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 ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มำกวำ่ 1,000 ปี เพ่ือน ำท่ำนเดินทำงสู่ 
“เขตอะรำชิยำม่ำ” เป็นแหล่งชมทัศนียภำพอนังดงำมข้ึนช่ือของเกียวโตท่ีสำมำรถเพลิดเพลินกับธรรมชำติอนั
ยิ่งใหญ่ได้ เป็นจุดชมซำกุระท่ีมีช่ือเสียงมำตั้งแต่อดีต ภูเขำอะรำชิยำม่ำทั้ งลูกจะถูกยอ้มไปด้วยสีชมพูอ่อนของ

http://bit.ly/2NMk5YE


ซำกุระ ในช่วงปลำยมีนำคม – ตน้เมษำยน สำมำรถมำนั่งรถไฟน ำเท่ียว Sagano Romantic Train หรือ เรือ
ล่องแม่น ้ำ เพื่อชมซำกุระสวยๆ ได้ ส่วนบริเวณสะพำนโทเก็ตสึเคียว ท่ีทอดขำ้มแม่น ้ำคัตสึระ  ก็เต็มไปด้วย
ซำกุระกว่ำ 1,500 ตน้ ในตอนกลำงคืนจะมีกำรไลท์อพัด้วย  ... อิสระใหท่้านสมัผสับรรยากาศอนังดงาม และเก็บ
ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

   

หลงัอำหำรกลำงวนัท่ำนเดินทำงสู่ “ศำลเจ้ำเทพอินำริ” ท่ีคนไทยมกัเรียกกันว่ำศำลเจ้ำแดงหรือศำลเจ้ำจ้ิงจอก 
 เป็นศำลเจำ้ชินโต ท่ีมีควำมส ำคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโตมีช่ือเสียงโด่งดงัจำกประตูโทริอิ หรือเสำประตูสีแดงท่ี
เรียงตวักนัขำ้งหลงัศำลเจำ้จ ำนวนหลำย หม่ืนตน้จนเป็นทำงเดินไดท้ัว่ทั้ งภูเขำอินำริ ท่ีผูค้นเช่ือกนัว่ำเป็นภูเขำศกัด์ิ
สิทธ์ โดยเทพอินำริจะเป็นตวัแทนของควำมอุดมสมบูรณ์ กำรเก็บเก่ียวขำ้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นำต่ำงๆ และมกัจะมี
จ้ิงจอกเป็นสัตวคู์่กำยจึงไม่น่ำแปลกใจเท่ำไหร่ท่ีจะเห็นรูปป้ันจ้ิงจอกอยูจ่  ำนวนมำกภำยในศำลเจำ้นัน่เอง วำ่กนัว่ำ
ศำลเจำ้แห่งน้ีมีควำมเก่ำแก่มำกถูกสร้ำงข้ึนตั้งแต่ก่อนสร้ำงเมืองเกียวโตจะเป็นช่วงประมำณปี ค.ศ. 794 หรือกวำ่พนั
ปีมำแลว้ ยงัมีร้ำนอำคำรทอ้งถ่ินและร้ำนขนมท่ีขำยอำหำรแบบชุด แต่มีควำมพิเศษอยูต่รงท่ีจะมีกำรตั้งช่ือให้เขำ้ธีม
จ้ิงจอกอยำ่งซูชิจ้ิงจอกหรืออูดง้จ้ิงจอก 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปยงัเมือง “นำโกย่ำ” เมืองใหญ่อนัดบั 3 รองจำกโอซำกำ้ ท่ีเจริญไปดว้ยแหล่งธุรกิจและ
โรงงำนอุตสำหกรรมท่ำนเดินทำงสู่ “ย่ำนซำคำเอะ” ซ่ึงเป็นย่ำนช้อปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยำมรำตรีจะมีสินคำ้ 
แบรนดเ์นมจำกทัว่ทุกมุมโลกมำวำงขำยท่ีถนนสำยน้ี นอกจำกนั้นยงัมี หำ้งสรรพสินคำ้ ร้ำนอำหำรท่ีบ่งบอกถึงควำม
มีระดบัซ่ึงมีใหทุ้กท่ำนไดเ้ลือกอยำ่งมำกมำย ... อิสระใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ตำมอธัยำศยั 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร (2) 

ทีพ่กั :  PRINCE GARDEN SAKAE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม นาโกย่า – ทะเลสาปปลาไหล – ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช้ัน 5) – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 



น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “ชิซึโอะกะ” ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญ่ีปุ่น จงัหวดัท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง      
มีสถานท่ีพกัตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บความนิยมจากบรรดากลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
และนกัท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่นเอง … เพื่อน าท่านสู่ “ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ” ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดขนาด
ใหญ่ท่ีสุดของภาคกลางเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุด ชาวญ่ีปุ่นนิยมทานเน้ือปลาไหลยา่งเป็นอยา่งมาก 
นอกจากเป็นจุดแวะของนกัเดินทางไกล และยงัคงเป็นอู่ขา้วอู่น ้ าท่ีมีความส าคญัในการผลิตปลาไหลออกสู่ตลาดทัว่
ประเทศญ่ีปุ่นแหล่งใหญ่ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมี
ลกัษณะงดงามท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... 
น าท่านข้ึนสัมผสับรรยากาศและกล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดท่ี “สถานีที่ 5” บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่
อากาศเอ้ืออ านวย) อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพ้ืนเมือง
และขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5  ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง
ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้ าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของหิมะ 
จากบนภูเขาไฟฟจิูและถูกกรองผา่นชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายมุามากกวา่ 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศ
จากกรมชลประทาน ของประเทศญ่ีปุ่นวา่น ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลา 
เทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าใหมี้สาหร่าย และหญา้น ้ า เกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ย 
กบัมรกตอยูใ่นน ้ า... ท่านสามารถด่ืมน ้ าสะอาดอนัศกัด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือวา่ หากใครไดด่ื้มก็จะมี 
อายุยืนยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ ... บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้นานาชนิด รวมถึงต้นซากุระ 200 ต้นที ่
ออกดอกบานสะพร่ัง ในฤดูใบไม้ผลิ และเป็นจุดที่สามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิอันงดงามได้สวยที่สุด 
ซ่ึงความงามของภูเขาไฟฟูจทิั้งส่ีฤดูกาลสะท้อนอยู่บนผวิน า้จนเกดิเป็นภาพอนัประทบัใจ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพเิศษ “บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์” ใหท่้านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าว
ขานจากนกัโภชนาการญ่ีปุ่นวา่เป็นปูน ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านไดอ่ิ้ม
อร่อย  “แบบไม่อั้น!!!” 



 

  ทีพ่กั : FUJI ZAKURA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิเพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



วนัทีส่ี่ ยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลดั – สวนสันตภิาพเฮวะโคเอน (ชมซากรุะ) – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
 

   
 

น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซ่ึงถือว่าเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความ
นิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้น าท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” ให้ท่านไดส้ัมผสัความงาม
ราวกบัภาพวาดของทิวทศัน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 15 นาท)ี ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้า
เรือ” เพื่อบนัทึกภาพความงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงั 

จากนั้นน าท่านมุ่งหน้าสู่ “สวนสันติภาพเฮวะ” หรือ สวนเฮวะปาร์ค สวนแห่งน้ีถูกจดัแต่งในสไตล์ญ่ีปุ่นแท ้ๆ 
บนเนินเขาแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของสถูปเจดียใ์หญ่สีขาวทรงระฆงัคว  ่าแบบอินเดีย ภายในเจดียเ์ป็น ท่ีประดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุของ องคพ์ระสมัมา สมัพทุธเจา้ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีคนแรกของ อินเดียเป็นผูอ้ญัเชิญมา … เพลดิเพลิน
ไปกับบรรยากาศโดยรอบพร้อมชมซากุระที่ก าลังผลิดอกเบ่งบานโดยมีภูเขาไฟฟูจิที่งดงาม อยู่ด้านหลัง สามารถ
มองเห็นทั้งววิฟูจซัิงและชมดอกซากรุะได้พร้อมกนัเลยทเีดยีว...  (ท่านอาจจะได้เห็นบรรยากาศการชมดอกไม้สไตล์
ญี่ปุ่ น ทีจ่ะมากันเป็นครอบครัว / หมู่คณะ) (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึน้อยู่ตามสภาพอากาศที่
เอื้ออ านวย) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) 

   
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “มหำนครโตเกยีว” เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยูใ่นภูมิภำคคนัโต มีนกัท่องจ ำนวนไม่นอ้ยท่ี
ตอ้งกำรเดินทำงมำยงัจุดศูนยก์ลำงของดินแดนอำทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี ซ่ึงโตเกียวไดช่ื้อวำ่เป็นมหำนครท่ีผสมผสำนควำม
หลำกหลำยของวฒันธรรมอนัเฉพำะตวั เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ชั้นแนวหนำ้และเทคโนโลยอีนัทนัสมยั ... เพื่อน ำท่ำนช้
อปป้ิง ณ “ย่ำนชินจูก”ุ หรือ “ศูนย์กลำงทีส่องแห่งนคร” ยำ่นควำมเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั ท่ำน
จะไดพ้บกบัหำ้งสรรพสินคำ้ ร้ำนขำยของเป็นพนั ๆ ร้ำน และร้ำนร้อยเยน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือ
เป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย ให้ท่ำนอิสระและเพลิดเพลินกบักำรชอ้ปป้ิงสินคำ้มำกมำยทั้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ กลอ้ง
ถ่ำยรูปดิจิตอล นำฬิกำ เคร่ืองเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซำนริโอช็อป หรือสินคำ้ท่ีจะเอำใจคุณผูห้ญิงดว้ย 
กระเป๋ำ รองเทำ้ เส้ือผำ้ แบรนด์เนม เส้ือผำ้แฟชัน่ส ำหรับวยัรุ่น เคร่ืองส ำอำงยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่นไม่วำ่จะเป็น KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืน ๆ อีกมำกมำย 



*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้า
ต่าง ๆ ในย่านชินจูก ุ*** 

  ทีพ่กั : ROSE GARDEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า วดัอาซะกซุ่า – สวนสาธารณะสุมดิะ (ชมซากรุะ) – ช้อปป้ิงเอออนพลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ชิซุยเอาท์เลท็ – 

สนามบินนาริตะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทางไปสนามบิน) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “วดัอาซะกซุ่าคนันอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่
กวนอมิ” ท่ีเป็นทองสมัฤทธ์ิ มีขนาดเลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยักษ์” 
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดั
แห่งน้ี ... หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนาคามเิซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง 
“Made In Japan” แท ้ๆ รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็น
ตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สวนสุมิดะ” สวนสำธำรณะริมแม่น ้ ำสุมิดะตั้งอยูใ่นยำ่นอำซำกุซ่ำ เรียกไดว้ำ่เป็นสวนท่ี
ไดรั้บควำมนิยม ส ำหรับชำวเมืองโตเกียวมำก ๆ สำมำรถมำนั่งดูวิวริมแม่น ้ ำ ยิ่งช่วงฤดูใบไมผ้ลิท่ีน่ีเรียกไดว้่ำคน
อยำ่งแน่น เพรำะซำรุกะจะพร้อมใจบำนบำนสะพร่ังเรียงรำยยำวไปตำมแม่น ้ ำและทัว่ทั้งบริเวณท่ีบอกไดเ้ลยวำ่สวย
จริงจงั ไม่ใช่แต่ช่วงฤดูใบไมผ้ลิ แต่ช่วงฤดูร้อนประมำณทุก ๆ วนัเสำร์สุดทำ้ยของเดือนกรกฎำคมนั้นจะมีงำนฉลอง
เทศกำลดอกไมไ้ฟ Sumida River Firework ข้ึนท่ีน่ี ผูค้นจะมำชมกำรจุดพลุดอกไมไ้ฟท่ีสวยงำมบรรยำกำศริมแม่น ้ ำ
กนัเยอะมำก ๆ เรียกไดว้ำ่คึกคกักนัแบบสุด ๆ ในสองช่วงเวลำนั้นทั้งฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยั                                
สไตลญ่ี์ปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกวา่ 150 ร้าน จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น                 
อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ซ่ึงบาง
ร้านไม่ตอ้ง เสียภาษีสินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ... 
อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

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



   

จากนั้นน าท่านเดินทางไปสู่ “เมืองซาวาระ” เมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซ่ึงเคย
เป็นศูนยก์ลางการขนส่งขา้วในช่วงสมยัเอโดะ (1603-1867) เน่ืองจากเมืองแห่งน้ีตั้งอยูต่รงกลางระหวา่งคลอง มี ช่ือ
เรียกวา่ เอโดะน้อย “Little Edo” ไดรั้บการรักษาและบูรณะท่ีอยูอ่าศยัแบบดั้งเดิม ร้านคา้ต่างๆ และคลงัสินคา้จาก
สมยั เอโดะ ระหวา่งคลองจะเช่ือมต่อดว้ยสะพานหลายแห่ง สะพานท่ีน่าสนใจท่ีสุดคือ Ja Ja Bridge ซ่ึงจะมีน ้ าไหล
ออกมาจาก สะพานทั้งสองดา้นคลา้ยน ้ าตก ใกล ้ๆ กบัสะพานจาจา เป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑอิ์โนะ ทาดาทากะ (Ino 
Tadataka Museum) และบา้นพกัอาศยัเดิมของเขา อิโนะ ทาดาทากะ คือผูท่ี้บุกเบิกประเทศญ่ีปุ่น สร้างแผนท่ีท่ี
แม่นย  าในสมยัโชกนุ โทกงุาวะ ภายในพิพิธภณัฑจึ์งจดัแสดงผลงาน และเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการท างานของเขา 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ชิซุยพรีเมี่ยมเอำท์เล็ท” Shisui Premium Outlets อยูใ่กลก้บัสนำมบินนำริตะเพ่ือให้ท่ำน
ได้    ช้อปกับแบรนด์ชั้นน ำของญ่ีปุ่นและแบรนด์ต่ำงประเทศให้เลือกสรรมำกมำยกว่ำ 120 ร้ำนคำ้ ไม่ว่ำจะ
เป็น 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 จะมีกำรเพ่ิมร้ำนเขำ้ไปอีก 70 ร้ำน กลำยเป็น 190 ร้ำนให้ขำชอ้ปให้ไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้
รำคำถูกกนัอยำ่งจุใจ 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเยน็ตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 

2040  เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 607 

  
วนัทีห่ก สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 20.40 – 01.20 ) 

0120  ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

       หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



อตัราค่าบริการ 

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 (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 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัรา
แลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั
ท่ีสุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกตอ้ง 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
บินไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนั่งแยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้
สมาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

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

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหาร
ปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าวา่ให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่าน
จองหอ้งแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 



9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ใน
เมือง ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด 



 


