
	

 
 
 

 
 
 

 
 
 



     
 

 
 
 

 

 
*หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ1ในการจัดที9นั9งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด หากต้องการเปลี9ยนแปลงต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิ9มเติม 
 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

19 – 24 มีนาคม 2563 32,900.- 29 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2563  (วันแรงงาน) 

วันที9 กําหนดการเดินทาง เช้า เที9ยง คํ9า โรงแรม 

1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 )   ✈  

2 
โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ] ง 

ซาคาเอะ – นาโกย่า 
- P P 

PRINCESS GARDEN 

HOTEL SAKAE OR  

SIMILAR 

3 
นาโกย่า – ชิซึโอะกะ – ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานี

ที9 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ยามานาชิ   
P P 

P 
(HOTEL 

+ KANI) 

MOTOSU VIEW HOTEL 

OR  SIMILAR  

4 
ยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลัด (15 นาที) – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – 

หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ] งชินจูกุ 
P P - 

HOTEL ROSE GARDEN 

SHINJUKU OR  SIMILAR 

5 
โตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ – ช้อปปิ] งเอออน พลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซา

วาระ – ช้อปปิ] งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ 
P - ✈  

6 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 20.40 – 01.20 )     



 
 
วันที9หนึ9ง  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 ) 

2100 พร้อมกนัที+สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั]น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์” พบกับเจา้หน้าที+ที+คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื9องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ]นเครื9อง ดังนั]น

ผู้โดยสาร จําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ]นเครื9องก่อนเวลาเครื9องออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

 

วันที9สอง โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ] งซาคาเอะ – นาโกย่า 

0115 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที9ยวบิน XJ 612 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั9วโมง ... เวลาท้องถิ9นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั9วโมง) 

0840 ถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า ประเทศญี9ปุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทัย 

ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที+ 2 ของญี+ปุ่นที+เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื+อนําท่านเดินทางสู่       

“วัดคิโยมิสึ” วัดที+สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตัRงตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ... แล้วนําท่านกราบขอพรพระ 

เพื+อความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื+มนํR าศกัดิT สิทธิT ที+ “นํ]า 3 สาย” ที+เชื+อกันว่าถ้าดื+มแล้วจะเกิดความเป็น                    

สิริมงคลในด้าน “ความรํ9ารวย, ความมีชื9อเสียง และ มีสุขภาพดี” ในช่วงฤดูหนาวท่านจะได้เห็นภาพที+สวยงาม                          

ของหิมะ ซึ+ งติดปกคลุมอยู่ตามกิ+งก้านของต้นไม้และหลังคาของระเบียงใหญ่ ช่างเป็นบรรยากาศสวยงามที+น่า

ประทบัใจ อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของทิวทศัน ์

เที9ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 หลงัอาหารกลางวนันําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเทพอินาริ” (Fushimi Inari Shrine) ที+คนไทยมักเรียกกนัว่าศาลเจ้าแดง

หรือศาลเจ้าจิRงจอก เป็นศาลเจ้าชินโตที+มีความสําคญัแห่งหนึ+งของเมืองเกียวโตมีชื+อเสียงโด่งดงัจากประตูโทริอิ หรือ

เสาประตูสีแดงที+เรียงตัวกันข้างหลงัศาลเจา้จาํนวนหลายหมื+นต้นจนเป็นทางเดินไดท้ั+วทัRงภูเขาอินาริ ที+ผูค้นเชื+อกนัว่า

เป็นภูเขาศกัดิT สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี+ยวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ 

และมกัจะมีจิRงจอกเป็นสัตวคู่์กาย จึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที+จะเห็นรูปปัR นจิRงจอกอยู่จาํนวนมากภายในศาลเจ้านั+นเอง 

ว่ากันว่าศาลเจา้แห่งนีR มีความเก่าแก่มาก ถูกสร้างขึRนตัRงแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตจะเป็นช่วงประมาณปี ค.ศ. 794 หรือ

กว่าพนัปีมาแล้ว ยงัมีร้านอาคารท้องถิ+น และร้านขนมที+ขายอาหารแบบชุด แต่มีความพิเศษอยู่ตรงที+จะมีการตัRงชื+อให้

เขา้ธีมจิRงจอกอย่างซูชิจิRงจอกหรืออูดง้จิRงจอก 



จากนัRนนําท่านเดินทางไปยงัเมือง “นาโกย่า” เมืองใหญ่อนัดับ 3 รองจากโอซาก้า ที+เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและ

โรงงานอุตสาหกรรมท่านเดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” ซึ+ งเป็นย่านช้อปปิR งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้า 

แบรน ด์ เนมจากทั+ ว ทุก มุมโลกมาวางขายที+ ถนนส ายนีR  นอกจากนัR นย ังมี  ห้ างส รรพสินค้า  ร้ านอาหาร 

ที+บ่งบอกถึงความมีระดบัซึ+งมีให้ทุกท่านไดเ้ลือกอย่างมากมาย ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซืRอสินคา้ตามอธัยาศยั 

คํ9า รับประทานอาหารคํ9า ณ ภัตตาคาร (2) 

ที9พัก :  PRINCESS GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที9สาม นาโกย่า – ชิซึโอะกะ – ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที9 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ยามานาชิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

   

นาํท่านเดินทางสู่จงัหวดั “ชิซึโอะกะ” ซึ+ งตัRงอยู่บริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญี+ปุ่น จังหวดัที+ถูกโอบลอ้มด้วยภูเขาสูง      

มีสถานที+พกัตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ+งในประเทศญี+ปุ่น ได้รับความนิยมจากบรรดากลุ่มนักท่องเที+ยวต่างชาติ 

และนกัท่องเที+ยวในประเทศญี+ปุ่นเอง … เพื+อนาํท่านสู่ “ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ” ซึ+งเป็นทะเลสาบนํRาจืดขนาดใหญ่

ที+สุดของภาคกลางเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาไหลที+ใหญ่ที+สุด ชาวญี+ปุ่นนิยมทานเนืRอปลาไหลย่างเป็นอย่างมาก นอกจาก

เป็นจุดแวะของนักเดินทางไกล และยงัคงเป็นอู่ข้าวอู่นํR าที+มีความสําคญัในการผลิตปลาไหลออกสู่ตลาดทั+วประเทศ

ญี+ปุ่นแหล่งใหญ่ 

 เที9ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 

หลังอาหารกลางวนันําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตยอ์ุทัยแห่งนีR  และยงัเป็นภูเขาไฟที+มี

ลกัษณะงดงามที+สุดในโลกแห่งหนึ+ ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ+ งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทัRงปี ... 

นาํท่านขึRนสัมผสับรรยากาศและกลิ+นอายอย่างใกลชิ้ดที+ “สถานีที9 5” บนระดบัความสูงที+ 2,500 เมตร (ในกรณีที9อากาศ

เอื]ออํานวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนีR  พร้อมทัRงเลือกชมและซืRอ “สินค้าพื]นเมืองและ

ขนมอร่อย” 

จากนัRนนาํท่านเดินทางชมความงดงามอลงัการของ “ทุ่งชิบะซากุระ” หรือที+รู้จกักันในนาม “พิ]งค์มอส” สีชมพูสดใส

บานสวยงามตระการตา ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ (มีเฉพาะวันที9 29 เม.ย - 04 พ.ค. 2563) ดอกไมจ้ะบานและหน้าตาดูคลา้ย



กบัดอกซากุระ ส่วนในฤดูอื+นจะมีใบสีเขียวแทนดูคล้ายต้นหญ้า ดังนัRนจึงเรียกกันว่า “ชิบะซากุระ” ... คาํว่า “ชิบะ” 

หมายถึงตน้หญ้า จึงแปลได้ว่า “ซากุระต้นหญ้า” ... นําท่านเดินชมตน้ชิบะซากุระที+มีอยู่อยู่นับแสนต้นปลูกอยู่บริเวณ

รอบภูเขาฟูจิซึ+ งมีจาํนวนมากที+สุดในภาคคนัโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทัRงสีขาว สีชมพู และสีแดง ซึ+งสีของดอกจะเข้ม

ขึRนตามอายุที+ปลูกให้ท่านไดส้ัมผสั และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั (ขึ]นอยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนัRนนําท่านเดินทางสู่  “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บ้านเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทัRง 5  ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง

ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บ้านมีบ่อนํR าแปดบ่อที+เกิดจากการละลายของหิมะจาก 

บนภูเขาไฟฟูจแิละถูกกรองผ่านชัRนหินลาวาใต้ดินมาเป็นเวลานานมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจาก

กรมชลประทานของประเทศญี+ปุ่นว่านํRาในแต่ละบ่อเป็นนํR าที+ใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์

ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุทาํให้มีสาหร่ายและหญา้นํR าเกิดในบ่อ ทาํให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ยกบัมรกต

อยู่ในนํR า ... ท่านสามารถดื+มนํR าสะอาดอนัศกัดิT สิทธิT จากภูเขาไฟฟูจิที+คนญี+ปุ่นเชื+อว่า หากใครได้ดื+มก็จะมีอายุยืนยาว 

ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

คํ9า รับประทานอาหารคํ9า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิRมรสปูนํRาเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ+งไดร้ับการกล่าวขาน

จากนักโภชนาการญี+ปุ่นว่าเป็นปูนํR าเย็นที+เนืRอมีรสชาติอร่อยที+สุดและมีเนืRอที+นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ+มอร่อย 

“แบบไม่อั]น!!!” 

  ที9พัก : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ]าแร่ธรรมชาติ”เพื+อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํRาแร่สไตล์ญี+ปุ่น

ให้ท่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอิ+ม ซึ+งชาวญี+ปุ่นเชื+อว่านํRาแร่ธรรมชาตินีR มีส่วนช่วยเรื+อง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลั+ง 

 

วันที9สี9 ยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลัด (15 นาที) – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ] งชินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

หลงัอาหารกลางวนันาํท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซึ+ งถือว่าเป็นสถานที+พกัผ่อนหย่อนใจที+มีชื+อเสียง

และได้รับความนิยมมากที+สุดแห่งหนึ+งของญี+ปุ่นแลว้นําท่านเปลี+ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผสัความ

งามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 15 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ 

“ดาดฟ้าเรือ” เพื+อบนัทึกภาพความงามอย่างแทจ้ริงของทะเลสาบที+มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงัตามอธัยาศยั 

เที9ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 



 

หลงัอาหารกลางวนันาํท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วดัเก่าแก่ที+สุดในโตเกียว เชิญท่านกราบนมสัการขอพร

จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที+เป็นทองสัมฤทธิT  มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคม

ไฟขนาดยักษ์” ที+มีขนาดใหญ่ที+สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลาเชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื+องรางของขลงัอัน

ศกัดิT สิทธิT ของวดัแห่งนีR  หรือจะเลือกเดินที+ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซืRอสินค้าของฝากของที+ระลึกที+เป็น

สินคา้พืRนเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทัRงขา้วของ เครื+องใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, 

เสืRอผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญี์+ปุ่นตามอธัยาศยั 

จากนัRนนาํทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่นํR าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี”  

(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที+สูงที+สุดในโลก  เปิดให้บริการเมื+อวนัที+ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนีR

มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ+ งมีความสูง 600 เมตร 

และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” 

ที+บรรจุเทคโนโลย ีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จาก ละแวกวดัอาซะกุซ่าที+เต็มไปด้วยกลิ+นอายแบบเมืองเก่าของ 

เอโดะ 

นาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี+ปุ่น ตัRงอยู่ในภูมิภาคคนัโต มีนักท่องจาํนวนไม่น้อยที+

ตอ้งการเดินทางมายงัจุดศูนยก์ลางของดินแดนอาทิตยอ์ุทยัแห่งนีR  ซึ+งโตเกียวได้ชื+อว่าเป็นมหานครที+ผสมผสานความ

หลากหลายของวฒันธรรมอนัเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟชั+นชัRนแนวหน้าและเทคโนโลยีอนัทนัสมยั ... เพื+อนาํท่านช้

อปปิR ง ณ “ย่านชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที9สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอนัดับหนึ+งของนครโตเกียวในปัจจุบนั ท่าน

จะไดพ้บกับห้างสรรพสินคา้ ร้านขายของเป็นพนั ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซึ+ งจะมีผูค้นนับหมื+นเดินกันขวกัไขว่ ถือ

เป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิR งสินค้ามากมายทัRงเครื+องใช้ไฟฟ้า กล้อง

ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื+องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินค้าที+จะเอาใจคุณผูห้ญิงด้วย 

กระเป๋า รองเท้า เสืRอผา้ แบรนด์เนม เสืRอผา้แฟชั+นสําหรับวยัรุ่น เครื+องสําอางยี+ห้อดังของญี+ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอื+น ๆ อีกมากมาย 

*** เพื9อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื]อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

  ที9พัก : HOTEL ROSE GARDEN SHINJUKU หรือเทียบเท่า 

 

วันที9ห้า โตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ – ช้อปปิ] งเอออน พลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ] งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 



 

จากนัRนนาํท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลาโทโยสุ” ตลาดปลาแห่งใหม่ของโตเกียว ซึ+งไดเ้ปิดตวัอย่างเป็นทางการเมื+อวนัที+ 11 

ตุลาคม 2018 ที+ผ่านมา นีR  ตลาดปลาโทโยสุสร้างขึRนโดยคาํนึงถึงสุขอนามัย มีการควบคุมอุณหภูมิภายในตลาดให้

พอเหมาะ ต่างกับตลาดปลาซึกิจิที+เป็นตลาดเปิดโล่ง ซึ+ งได้รับผลกระทบจากอากาศภายนอก ตลาดปลาโทโยสุจึง

สามารถคงความสดของปลาและสินคา้อื+น ๆ ไดต้ามที+ตอ้งการ 

นําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินค้าชัRนนําต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบที+ทันสมัยสไตล์

ญี+ปุ่น มีร้านค้าที+หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จําหน่ายสินค้าแฟชั+น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน อาทิ 

นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสืRอผา้ เป็นตน้ รวมทัRง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ+งบางร้านไม่

ตอ้ง เสียภาษีสินคา้สําหรับนักท่องเที+ยวชาวต่างชาติอีกด้วย นอกจากนีRยงัมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ... อิสระให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ “เลือกชมและซื]อ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอย่างจุใจ 

*** เพื9อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื]อเที9ยงอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

 

จากนัRนนําท่านเดินทางสู่ “เมืองซาวาระ” ตัRงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะภายในจังหวัดชิบะ 

เมืองนีR ถือว่าเป็นเมืองเล็ก ๆ กะทัดรัดที+มีเสน่ห์  บ้านเรือนร้านค้าต่าง ๆ ยงัคงอนุรักษ์ความเป็นดัRงเดิมไวอ้ย่างดีงาม 

แต่เดิมทีนัRนเมืองนีR เคยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603-1867) เนื+องจากเมืองแห่งนีR ตัRงอยู่ 

ตรงกลางระหว่างคลอง มีชื+อเรียกว่าเอโดะน้อย “Little Edo” ได้รับการรักษาและบูรณะที+อยู่อาศัยแบบดัR งเดิม 

ร้านค้าต่าง ๆ และคลงัสินค้าจากสมยัเอโดะ ดว้ยความที+เดินทางใกล ้ๆ กบัเมืองโตเกียวอีกทัRงยงัมีบรรยากาศความเป็น

เอโดะไวอ้ย่างเต็มเปี+ ยม ทาํให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที+ยวที+เสาะแสวงหาเมืองเล็ก ๆ ที+มีกลิ+นอาย

ความยอ้นยุค จุดที+เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองนั+นก็คือ Ja Ja Bridge ซึ+ งเป็นสะพานที+จะมีนํR าไหลออกมาจาก

สะพานทัRงสองดา้นคลา้ยนํRาตก 

จากนัRนนาํท่านเดินทางสู่ “ชิซุยพรีเมี9ยมเอาท์เล็ท” Shisui Premium Outlets อยู่ใกล้กบัสนามบินนาริตะเพื+อให้ท่านได ้   

ช้อปกับแบรนด์ชัRนนําของญี+ปุ่นและแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านค้า 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  นอกจากนีR ในปี 2015 จะ

มีการเพิ+มร้านเขา้ไปอีก 70 ร้าน กลายเป็น 190 ร้านให้ขาชอ้ปให้ไดเ้ลือกซืRอสินคา้ราคาถูกกนัอย่างจุใจ 

*** เพื9อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื]อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

 



สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 

2040  เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยสายการบิน AIR ASIA X เที9ยวบิน XJ 607 

 

วันที9หก สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 20.40 – 01.20 ) 

0120 ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

       หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี9ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื9องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 
 
อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่                                                                  ท่านละ 32,900.- บาท 

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

พักเดี9ยวเพิ9ม                                                          ท่านละ  6,000.- บาท 

มีตัgวแล้วลด                                                           ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 

 

อัตราค่าบริการนี]รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื+องบิน ไป – กลบัชัRนทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินที+ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

2. ค่าที+พกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที+ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที+ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศก์ที+คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท 

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ]นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 

อัตราค่าบริการนี]ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครื+องดื+ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท์ เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที+จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ+ม 

3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเชืRอเพลิงที+ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ+มเติมอีก !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที9 1 ก.ค. 56) 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ1เฉพาะลูกค้าที9มีวัตถุประสงค์เพื9อท่องเที9ยวหรือสํารวจเส้นทางเท่านั]น หากท่านถูกเจ้าหน้าที9

ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี9ปุ่ นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที9อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ของทางบริษัท ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ1ในการที9จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั]งสิ]นแก่ท่าน *** 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 
 



 

***กรุณาอ่านเงื9อนไขด้านล่างก่อนชําระมัดจําทุกครั]ง*** 
 

เงื9อนไขการสํารองที9นั9ง / ชําระเงิน / การยกเลิก 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท 

2. ส่วนที9เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั]นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

3. กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจําท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที9ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 

4. กรณียกเลิกการเดินทางระหว่าง 45- 30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจํา 15,000 บาท (นับจากวันที9ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 

5. ยกเว้นกรุ๊ปที9ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที9นั9งกับสาย

 การบินและค่ามัดจําที9พัก รวมถึงเที9ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั]งหมด 

 ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

6. เนื9องด้วยไม่ต้องยื9นวีซ่าเข้าประเทศญี9ปุ่ น ทางบริษัทฯ จะไม่ทําการเก็บเอกสารจริงใด ๆ 

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที9ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 

อาหารที9ไม่สามารถทานได้ ตอ้งแจ้งพร้อมสํารองที+นั+ง หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอย่างชา้ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิT ในการเปลี+ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี+ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม เนื+องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปลี+ยน 

หรือปัญหาอื+นๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที+สุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี+ปุ่น / การนาํสิ+งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเสื+อมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที+ยวบิน 

3. ในกรณีที+เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ได้ก็ต่อเมื+อทางสายการบิน และ

โรงแรมที+พกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนัRนให้แลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัRงสิRน หากเกิดสิ+งของสูญหาย อันเนื+องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที+ยวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิT ในการจัดที+นั+งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการ

บินไทยจะไม่รับจัดที+นั+งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนั+งแยกกนัทัRงกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิก

แต่ละบา้นไดน้ั+งดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที+นั+ง LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านที+ตอ้งออกตัkวเครื+องบินภายใน (เครื+องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที+ทุกครัR งก่อนทาํการออก

ตัkว เนื+องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี+ยนเที+ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหน้า 

7. สําหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญี+ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที+ท่องเที+ยว

ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า

ปกติ ขอให้ท่านทาํความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 



8. เนื+องจากโรงแรมในญี+ปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพกัสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง

ห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปลี+ยนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญี+ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที+อยู่ในเมือง 

ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน 

11. เมื+อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัRงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื+อนไข

ขอ้ตกลงต่าง ๆ ทัRงหมด 


