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ก าหนดการเดินทาง ราคา 
25 – 30 มีนาคม 2563 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด หากต้องการเปลีย่นแปลงต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 

 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ– สนามบินคนัไซ ( 01.15 – 08.40 )   ✈ 

 
2 

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

-   PRINCE GARDEN 
HOTEL OR SIMILAR 

3 
นาโกย่า – ทะเลสาปปลาไหล – ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ัน 5) – 

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  
  

 
(HOTEL 
+ KANI) 

FUJI ZAKURA HOTEL    
OR SIMILAR 

4 
ยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลดั – สวนสันตภิาพเฮวะโคเอน 
(ชมซากุระ)–โตเกยีว–ช้อปป้ิงชินจูกุ 

  - 
ROSE GARDEN 
HOTELOR SIMILAR 

5 
วดัอาซะกุซ่า – สวนสาธารณะสุมดิะ(ชมซากุระ)–ช้อปป้ิง 
เอออนพลาซ่า–ย่านเมอืงเก่าซาวาระ – ชิซุยเอาท์เลท็ – 
สนามบินนาริตะ 

 - ✈  



 

 

 
 

วนัทีห่นึ่ง  สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ– สนามบินคนัไซ ( 01.15 – 08.40 ) 

2100 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมืองTerminal 1อาคารระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์”พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณบริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 
  *** หมายเหตุ  : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตอืนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดังน้ัน

ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 
 

วนัทีส่อง โอซาก้า– เกยีวโต– อาราชิยาม่า (ชมซากุระ) – ศาลเจ้าฟูชิมอินิาริ– ช้อปป้ิงซาคาเอะ– นาโกย่า 
0115 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA Xเทีย่วบิน XJ 612 
 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0840 ถึงสนามบินคนัไซ โอซาก้าประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทติย์อุทยั 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 
 
 

 
 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกยีวโต”เมืองหลวงแห่งท่ี 2ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปีเพ่ือน าท่านเดินทางสู่
“เขตอะราชิยาม่า” เป็นแหล่งชมทศันียภาพอนังดงามข้ึนช่ือของเกียวโตท่ีสามารถเพลิดเพลินกบัธรรมชาติอนั
ยิง่ใหญ่ได ้เป็นจุดชมซากุระท่ีมีช่ือเสียงมาตั้งแต่อดีต ภูเขา อะราชิยาม่าทั้ง ลูกจะถูกยอ้มไปดว้ยสีชมพอู่อนของ
ซากุระในช่วงปลายมีนาคม – ตน้เมษายนสามารถมานัง่รถไฟน าเท่ียว  Sagano Romantic Train หรือ เรือล่อ ง
แม่น า้ เพ่ือชมซากุระสวยๆ ได ้ส่วนบริเวณ สะพานโทเกต็สึเคยีว ท่ีทอดขา้ม แม่น า้คตัสึระ  ก็เต็มไปดว้ยซากุระ
กว่า 1,500 ตน้ ในตอนกลางคืนจะมีการไลทอ์พัดว้ย ...อิสระให้ท่านสัมผสับรรยากาศอนังดงามและเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

6 สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพ ฯ ( 20.40 – 01.20 )     



 

   

หลงัอาหารกลางวนัท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเทพอนิาริ”ท่ีคนไทยมกัเรียกกนัว่าศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จ้ิงจอก เ ป็ น
ศาลเจา้ชินโต ท่ีมีความส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโตมีช่ือเสียงโด่งดงัจากประตูโทริอิ หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียง
ตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ  านวนหลาย หม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผูค้นเช่ือกนัว่าเป็นภูเขาศกัด์ิ
สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบรูณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมี
จ้ิงจอกเป็นสัตวค์ู่กายจึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ท่ีจะเห็นรูปป้ันจ้ิงจอกอยูจ่  านวนมากภายในศาลเจา้นัน่เองว่ากนัว่าศาล
เจา้แห่งน้ีมีความเก่าแก่มากถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพนัปี
มาแลว้ ยงัมีร้านอาคารทอ้งถ่ินและร้านขนมท่ีขายอาหารแบบชุด แต่มีความพิเศษอยูต่รงท่ีจะมีการตั้งช่ือให้เขา้ธีม
จ้ิงจอกอยา่งซูชิจ้ิงจอกหรืออูดง้จ้ิงจอก 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัเมือง “นาโกย่า”  เมืองใหญ่อนัดบั 3รองจากโอซากา้ ท่ีเจริญไปดว้ยแหล่งธุรกิจและ
โรงงานอุตสาหกรรมท่านเดินทางสู่ “ ย่านซาคาเอะ ”ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยามราตรีจะมีสินคา้  
แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลกมาวางขายท่ีถนนสายน้ี นอกจากนั้นยงัมี ห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหารท่ีบ่งบอกถึงความ
มีระดบัซ่ึงมีให้ทุกท่านไดเ้ลือกอยา่งมากมาย ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพ่กั:PRINCE GARDEN SAKAE HOTELหรือเทยีบเท่า 
 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3) 

 

นาํท่านเดินทางสู่จงัหวดั “ชิซึโอะกะ”ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญ่ีปุ่น จงัหวดัท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา สูง
มีสถานท่ีพกัตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บความนิยมจาก บรรดากลุ่ม นกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
และนกัท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่นเอง  … เพ่ือนาํ ท่านสู่ “ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ” ซ่ึงเป็นทะเลสาบนํ้าจืดขนาด



 
ใหญ่ท่ีสุดของภาคกลางเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุด ชาวญ่ีปุ่นนิยมทานเน้ือปลาไหลยา่งเป็นอยา่งม าก 
นอกจากเป็นจุดแวะของนกัเดินทางไกลและยงัคงเป็นอู่ขา้วอู่นํ้ าท่ีมีความสาํคญัในการผลิตปลาไหล ออกสู่ตลาดทัว่
ประเทศญ่ีปุ่นแหล่งใหญ่ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ ”สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมี
ลกัษณะงดงามท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... 
นาํท่านข้ึนสัมผสับรรยากาศและกล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดท่ี “สถานีที ่ 5” บนระดบัความสูงท่ี 2,500เมตร (ในกรณทีี่
อากาศเอือ้อ านวย)อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพืน้เมอืง
และขนมอร่อย”มากมายตามอธัยาศยั 

จากนั้น นาํท่าน เดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค ” หมู่บา้นเล็กๆ ในละแวกทะเลสา บทั้ง 5  ของภูเขาไฟฟจิู อยูร่ะหว่าง
ทะเลสา บKawaguchikoและ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้นมีบ่อนํ้าแปด บ่อ ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะ 
จากบนภูเขาไฟฟจิูและถูกกรองผา่นชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายมุามากกว่า 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศ
จากกรมชลประทานของประเทศญ่ีปุ่นว่านํ้ าในแต่ละบ่อเป็นนํ้าท่ี ใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลา  
เทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุทาํให้มีสาหร่ายและหญา้นํ้ าเกิดในบ่อ ทาํให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ย
กบัมรกตอยูใ่นนํ้า... ท่านสามารถด่ืมนํ้าสะอาดอนัศกัด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟจิูท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือว่า หากใครไดด่ื้มก็จะมี 
อายยุนืยาวปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ ...บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้ นานาชนิด รวมถึงต้นซากุระ  200 ต้นที ่
ออกดอกบานสะพร่ัง ในฤดูใบไม้ผล ิ และเป็นจุดทีส่ามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิ อนังดงาม ได้สวยทีสุ่ด  
ซ่ึงความงามของภูเขาไฟฟูจิทั้งส่ีฤดูกาลสะท้อนอยู่บนผวิน า้จนเกดิเป็นภาพอนัประทบัใจ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( 5) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ“บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปนูํ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าว
ขานจากนกัโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปนูํ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านไดอ่ิ้ม
อร่อย “แบบไม่อั้น!!!” 

  ทีพ่กั:FUJI ZAKURAHOTELหรือเทยีบเท่า 
^_^หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen)นํ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

 



 
วนัทีส่ี่ ยามานาชิ– ล่องเรือโจรสลดั– สวนสันตภิาพเฮวะโคเอน(ชมซากุระ)– โตเกยีว– ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6) 
 

   
 

นาํท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ ” ซ่ึงถือว่าเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความ
นิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้นาํท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลดั ”ให้ท่านได้สัมผสัความงาม
ราวกบัภาพวาดของทิวทศัน์ของ“ทะเลสาบอาชิ”(ใช้เวลาล่อง 15นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้า
เรือ” เพ่ือบนัทึกภาพความงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงั 

จากนั้น นาํท่านมุ่งหนา้สู่ “สวนสันตภิาพเฮวะ ”หรือสวนเฮวะปาร์คสวนแห่งน้ีถูกจดัแต่งในสไตลญ่ี์ปุ่นแท้ๆ  
บนเนินเขาแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของสถูปเจดียใ์หญ่สีขาวทรงระฆงัคว ํ่าแบบอินเดียภายในเจดียเ์ป็นท่ีประดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ซ่ึงนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียเป็นผูอ้ญัเชิญมา …เพลดิเพลนิไป
กบับรรยากาศโดยรอบพร้อมชมซากุระทีก่ าลงัผลดิอกเบ่งบานโดยมภูีเขาไฟฟูจิทีง่ดงาม อยู่ด้านหลงั สามารถ
มองเห็นทั้งววิฟูจิซังและชมดอกซากุระได้พร้อมกนัเลยทเีดียว... (ท่านอาจจะได้เห็นบรรยากาศการชมดอกไม้สไตล์
ญีปุ่่น ทีจ่ะมากนัเป็นครอบครัว/หมู่คณะ) (โดยทัว่ไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึน้อยู่ตามสภาพอากาศที่
เอือ้อ านวย) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

  
 

น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยูใ่นภูมิภาคคนัโต มีนกัท่องจ านวนไม่นอ้ยท่ี
ตอ้งการเดินทางมายงัจุดศนูยก์ลางของดินแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี ซ่ึงโตเกียวไดช่ื้อว่าเป็นมหานครท่ีผสมผสานความ
หลากหลายของวฒันธรรมอนัเฉพาะตวั เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ชั้นแนวหนา้และเทคโนโลยอีนัทนัสมยั ... เพ่ือน าท่านช้
อปป้ิง ณ “ย่านชินจูกุ”หรือ “ศูนย์กลางทีส่องแห่งนคร”ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั  ท่าน
จะไดพ้บกบัห้างสรรพสินคา้ ร้านขายของเป็นพนั ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว่ ถือ
เป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายทั้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง



 
ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย 
กระเป๋ารองเทา้ เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยีห่้อดงัของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น  KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ ค า่อสิระตามอธัยาศัย ...ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้า
ต่างๆ ในย่านชินจูกุ*** 

  ทีพ่กั:ROSE GARDEN HOTELหรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า วดัอาซะกุซ่า– สวนสาธารณะสุมดิะ(ชมซากุระ)– ช้อปป้ิงเอออนพลาซ่า– ย่านเมอืงเก่าซาวาระ– ชิซุยเอาท์เลท็– สนามบิน

นาริตะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 

นาํท่านเดินทางสู่“วดัอาซะกุซ่าคนันอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่
กวนอมิ”ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ์ ”ท่ี
มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดั
แห่งน้ี ... หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนาคามเิซะ”ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง
“Made In Japan”แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม , หมวก , รองเทา้ , กระเป๋า , เส้ือผา้ เป็น
ตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สวนสุมดิะ ” สวนสาธารณะริมแม่น ้ าสุมิ ดะตั้งอยูใ่นยา่นอาซากุ ซ่าเรียกไดว้่าเป็นสวนท่ี
ไดรั้บความนิยมส าหรับชาวเมืองโตเกียวมากๆสามารถมานัง่ดูวิวริมแม่น ้ า ยิง่ช่วงฤดูใบไมผ้ลิท่ีน่ีเรียกไดว้่าคนอยา่ง
แน่น เพราะซารุกะจะพร้อมใจบานบานสะพร่ังเรียงรายยาวไปตามแม่น ้ าและทัว่ทั้งบริเวณท่ีบอกไดเ้ลยว่าสวยจริงจงั 
ไม่ใช่แต่ช่วงฤดูใบไมผ้ลิ แต่ช่วงฤดูร้อนประมาณทุกๆวนัเสาร์สุดทา้ยของเดือนกรกฎาคมนั้นจะมีงานฉลองเทศกาล
ดอกไมไ้ฟ Sumida River Firework ข้ึนท่ีน่ี ผูค้นจะมาชมการจุดพลุดอกไมไ้ฟท่ีสวยงามบรรยากาศริมแม่น ้ ากนัเยอะ
มากๆ เรียกไดว้่าคึกคกักนัแบบสุดๆในสองช่วงเวลานั้นทั้งฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศนูยร์วมสินคา้ชั้นนาํต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยั
สไตลญ่ี์ปุ่นมีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150ร้านจาํหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น อาทิ 
นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน”สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ซ่ึงบางร้านไม่



 
ตอ้งเสียภาษีสินคา้สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกดว้ยนอกจากน้ียงัมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ... อิสระให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ “เลอืกชมและซื้อ”สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้กลางวนัตามอธัยาศัย ...ให้ท่านเลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

   

จากนั้นนาํท่านเดินทางไปสู่ “เมอืงซาวาระ”เมืองเล็กๆตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซ่ึงเคยเป็น
ศนูยก์ลางการขนส่งขา้วในช่วงสมยัเอโดะ( 1603-1867) เน่ืองจากเมืองแห่งน้ีตั้งอยูต่รงกลางระหว่างคลอง มีช่ือ
เรียกว่าเอโดะน้อย“Little Edo”ไดรั้บการรักษาและบรูณะท่ีอยูอ่าศยัแบบดั้งเดิม ร้านคา้ต่างๆ และคลงัสินคา้จากสมยั
เอโดะ ระหว่างคลองจะเช่ือมต่อดว้ยสะพานหลายแห่ง สะพานท่ีน่าสนใจท่ีสุดคือ Ja Ja Bridgeซ่ึงจะมีนํ้ าไหล
ออกมาจากสะพานทั้งสองดา้นคลา้ยนํ้ าตก ใกล้ๆ กบัสะพานจาจา เป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑอิ์โนะทาดาทากะ (Ino 
Tadataka Museum)และบา้นพกัอาศยัเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะ คือผูท่ี้บุกเบิกประเทศญ่ีปุ่น สร้างแผนท่ีท่ี
แม่นยาํในสมยัโชกุนโทกุงาวะ ภายในพิพิธภณัฑจึ์งจดัแสดงผลงาน และเทคนิคต่างๆท่ีใชใ้นการทาํงานของเขา 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ชิซุยพรีเมีย่มเอาท์เลท็” Shisui Premium Outletsอยูใ่กลก้บัสนามบินนาริตะเพ่ือให้ท่านได ้   
ชอ้ปกบัแบรนดช์ั้นน าของญ่ีปุ่นและแบรนดต่์างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 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 
จะมีการเพ่ิมร้านเขา้ไปอีก 70 ร้าน กลายเป็น 190 ร้านให้ขาชอ้ปให้ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกกนัอยา่งจุใจ 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้เยน็ตามอธัยาศัย ...ให้ท่านเลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 

2040  เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยสายการบิน AIR ASIA Xเทีย่วบิน XJ 607 

 
วนัทีห่ก สนามบิน ดอนเมอืง กรุงเทพ ฯ ( 20.40 – 01.20 ) 

0120  ถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบินเป็นต้น 
 

 
 *** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ทีมี่วตัถุประสงคเ์พือ่ท่องเทีย่วหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้นหากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและ ญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 
 

 

 
อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 34,900.- บาท 

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

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                       ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท 

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 
 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง*** 
 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงิน / การยกเลิก 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000บาท 

2. ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ



 
3. กรณยีกเลกิการเดินทางมากกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท(นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจ้งยกเลกิ) 
4. กรณยีกเลกิการเดินทางระหว่าง 45-30 วนัก่อนเดินทาง ยดึมดัจ า 15,000 บาท(นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจ้งยกเลกิ) 
5. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบัสาย
 การบินและค่ามดัจ าทีพ่ัก รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 
6. เน่ืองด้วยไม่ต้องยืน่วซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่น ทางบริษัทฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใด ๆ 

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมอีายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนพร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้ตอ้งแจง้พร้อมสาํรองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ , สภาวะอากาศ , ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ , การเมือง , สายการบิน , อตัรา
แลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ โดยทางบริษทัฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั
ท่ีสุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน  

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

4. บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรมและอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการ
บินไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้
สมาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEGทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออก
ตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหาร
ปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทาํความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพกัสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่าน
จองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า  



 
9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่น

เมือง ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม  

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆทั้งหมด 


