
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGOYA - YAMANASHI - FUJI - TOKYO 
(6D3N) 

BY...AIR ASIA X (XJ) 

CHERRY BLOSSOM TAKAYAMA FUJI 
TOKYO 



 

 
 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 
12 – 17เมษายน 2563(วนัสงกรานต์) 

43,900 13 – 18เมษายน 2563(วนัสงกรานต์) 

15 – 20 เมษายน 2563(วนัสงกรานต์) 
 

 
   *หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด หากต้องการเปลีย่นแปลงต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 
สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า 
(23.55 – 07.45)   ✈ 

 
2 

นาโกย่า –หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”– อดีตจวนผู้ว่า – ซัน
มาชิซูจ ิ

-   
GUJO 
VACANCEMURA 
HOTEL OR SIMILAR 

3 
ล่องเรือโจรสลดั30นาท ี–ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็ 

 
  



(HOTEL 
+KANI) 

MOTOSU VIEW 
HOTEL OR SIMILAR 

4 
ยามานาชิ –ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที ่5) หรือ ทุ่งดอกพิงค์มอส 
(ชิบะซากุระ) –โอชิโนะฮัคไค – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

  - 
ROSE GARDEN 
SHINJUKU HOTEL 
OR SIMILAR 



 

วนัทีห่นึ่ง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า ( 23.55 – 07.45 ) 

21:00 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมืองTerminal 1อาคารระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์”พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณบริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตอืนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดังน้ัน
ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

23:55 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA Xเทีย่วบิน XJ 638 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

วนัทีส่อง นาโกย่า –หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”– อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ 
07:45 ถึงสนามบินนาโกย่าประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

   

นาํท่านเดินทางสู่“หมู่บ้านชิราคาวาโกะ”ชมหมู่บา้นท่ีมีหลงัคาสูงมุงจากหมู่บา้นสไตลก์สัโซ-สึคุริเป็นสไตลญ่ี์ปุ่นดั้งเดิม
แท้ๆ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือต่อสู้กบัสภาวะอนัรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวท่ีมีหิมะตก... หมู่บา้นชิราคา
วาโกะไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร “ยูเนสโก้”ให้เป็น“มรดกโลก” เม่ือปี 1995 มีอายเุก่าแก่กว่า250 ปีซ่ึงยงัคงรักษาความ
เป็นธรรมชาติไดอ้ยา่งเหมือนเดิม ดว้ยเสน่ห์และความสวยงามของตวัหมู่บา้นท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติให้
ความรู้สึกราวกบัหมู่บา้นในเทพนิยายซ่ึงมีความสวยงามอยา่งมาก ... ให้ท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศ และชมความ
สวยงามของหมู่บา้นสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีถูกโอบกอดดว้ยขุนเขาแห่งน้ี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

   

5 
โตเกยีว – วดัอาซะกุซ่า –สวนสุมดิะ– หอคอยโตเกยีวสกายทรี 
(จุดถ่ายรูป) –ช้อปป้ิงเอออน พลาซ่า – เมอืงเก่าซาวาระ – 
ช้อปป้ิงชิซุยเอาท์เลท็ – สนามบินนาริตะ ( 20.40 – 01.20 ) 

 - ✈  

6 สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ     



 
หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเดินทางสู่ “จังหวดักฟุิ ”สถานท่ีท่ีทาํให้คุณรู้สึกเหมือนไดเ้ดินทางยอ้นเวลาไปยงัประเทศ
ญ่ีปุ่นในอดีตและมีธรรมชาติอนัอุดมสมบรูณ์ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและแม่นํ้ า เพ่ือ นาํท่านเดินทางสู่ “เมอืงทาคายาม่า ” 
เมืองท่ีถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ดว้ยบรรยากาศอนัเก่าแก่ท่ีอาบดว้ยจิตวิญญาณแห่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรม
ตามจารีตแห่งยคุสมยัเกียวโตและเอโดะพร้อมทั้งอุดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาติโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและวฒันธรรมอนั
งดงาม … เพ่ือนาํท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมอืงทาคายาม่า ”ท่ีทาํงานและท่ีอยูอ่าศยั
ของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176ปีภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกลูโชกุนโทกุงาว่าในสมยัเอโดะ หรือ
กว่า 300ปีท่ีแลว้ ... ท่านจะไดช้มถึง“ห้องท างาน” / “ห้องพักผ่อน” ท่ีแสนจะเรียบง่ายของผูป้กครองในอดีต 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่“ซันมาชิซูจิ”ยา่นเมืองเก่าของญ่ีปุ่น มีอายกุว่า 300ปี เป็นศนูยก์ลางการคา้ของเมืองทาคายาม่า
ท่ีมีความเฟ่ืองฟทูางเศรษฐกิจ เป็นอยา่งมากในยคุเอโดะ จุดเด่นของยา่นน้ีคืออาคารบา้นเรือนเป็นสไตลแ์บบญ่ีปุ่นแท ้
ๆ และสีของตวัอาคารจะมีสีนํ้ าตาลและสีดาํเท่านั้น ในปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษเ์ชิดชูให้เป็นยา่นท่ีมีส่ิงก่อสร้างท่ีควร
ค่าแก่การอนุรักษข์องญ่ีปุ่น ... ตลอดสองขา้งทางในยา่นน้ีจะมีร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ได้
เลือกชิมเลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพ่กั:GUJO VACANCEMURA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
  

วนัทีส่าม ล่องเรือโจรสลดั30นาท ี–ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3) 

 

นาํท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ ” ซ่ึงถือว่าเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้นาํท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลดั ”สัมผสัความงามราวกบัภาพวาดของ
ทิวทศัน์ของ“ทะเลสาบอาชิ”(ใช้เวลาล่อง 30นาท)ี ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ”เพ่ือบนัทึกภาพความ
งามอยา่งแทจ้ริงของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงัตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

หลงัอาหารกลางวนันาํท่านเดินทางสู่“โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็”ท่ีรวบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขา
ริม Tomei Expresswayท่ีเช่ือมระหว่างภูเขาฟจิู -อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว  ให้ท่านไดอิ้สระกบัการ
เลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกว่า 165 แบรนดด์งัไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, 
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gapและอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparelไดแ้ก่Kid Blueและ
Triumph หมวดสินคา้ Home Fashionไดแ้ก่Bodum, Fragrance OutletและRichard Ginoriเป็นตน้ ... นอกจากน้ียงัมี



 
หมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋าเส้ือผา้เด็กซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินคา้ท่ีรวมไว้
ในพ้ืนท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตาม
อธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ“บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์”ให้ท่านไดล้ิ้มรสปนูํ้ าเยน็แห่ง“เกาะฮอกไกโด”ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานจาก
นกัโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปนูํ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านไดอ่ิ้มอร่อย “แบบไม่
อั้น!!!” 

ทีพ่กั:MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิ เพ่ือสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ใน สไตลญ่ี์ปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

 
วนัทีส่ี่ ยามานาชิ –ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที ่5) หรือ ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) –โอชิโนะฮัคไค – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6) 

 

นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ”สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดในโลก
แห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นาํท่านข้ึนสัมผสับรรยากาศและ
กล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดท่ี “สถานีที ่ 5” บนระดบัความสูงท่ี 2,500เมตร (ในกรณทีีอ่ากาศเอือ้อ านวย )อิสระให้ท่านได้
บนัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพืน้เมอืงและขนมอร่อย”มากมายตามอธัยาศยั 

หรือนาํท่านเดินทางชมความงดงามอลงัการของ “ทุ่งชิบะซากุระ ” หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “พิง้ค์มอส”สีชมพสูดใสบาน
สวยงามตระการตาในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ (13 เมษายน – 26 พฤษภาคม) ดอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดูคลา้ยกบัดอกซากุระ
ส่วนในฤดูอ่ืนจะมีใบสีเขียวแทนดูคลา้ยตน้หญา้ ดงันั้นจึงเรียกกนัว่า “ชิบะซากุระ”ซ่ึงคาํว่า “ชิบะ”หมายถึงตน้หญา้ จึง
แปลไดว้่า “ซากุระต้นหญ้า”นาํท่านเดินชมตน้ชิบะซากุระท่ีมีอยูอ่ยูน่บัแสนตน้ปลูกอยูบ่ริเวณรอบภูเขาฟจิูซ่ึงมีจาํนวน
มากท่ีสุดในภาคคนัโตดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพแูละสีแดงซ่ึงสีของดอกจะเขม้ข้ึนตามอายท่ีุปลูกให้ท่านได้
สัมผสัและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั... ให้ท่านชมความงามของซากุระสีชมพูมากมายหลากหลายสายพันธ์ุที่
ออกดอกผลบิานในฤดูใบไม้ผล(ิโดยทัว่ไปซากุระจะบานประมาณ1 สัปดาห์ ขึน้อยู่ตามสภาพอากาศทีเ่อือ้อ านวยในแต่ละ
ปี ดังน้ันหากช่วงทีท่่านเดินทางท่องเทีย่ว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภยัมา ณ ทีนี่)้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 



 

   

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ”น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟจิูท่ี
เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติตั้งอยูใ่นหมู่บา้นโอชิโนะ จงัหวดัยามานาชิ หรือพดูในทางกลบักนั คือ กลุ่มน ้าผดุโอชิโนะฮคั
ไค เพียงกา้วแรกท่ียา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผสัไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเยน็จากแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมีให้เห็นอยู่
ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในน ้าเฉล่ียอยูท่ี่ 10 – 12 องศา ฯ 
นอกจากชมแลว้ยงัมีน ้ าผดุจากธรรมชาติให้ท่านไดต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไคยงัเป็นแหล่งช้
อปป้ิงสินคา้โอทอ็ปชั้นเยีย่มอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว ” เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยูใ่นภูมิภาคคนัโต มีนกัท่องจ านวนไม่นอ้ยท่ี
ตอ้งการเดินทางมายงัจุดศนูยก์ลางของดินแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี ซ่ึงโตเกียวไดช่ื้อว่าเป็นมหานครท่ีผสมผสานความ
หลากหลายของวฒันธรรมอนัเฉพาะตวั เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ชั้นแนวหนา้และเทคโนโลยอีนัทนัสมยั ... เพ่ือน าท่านชอ้ป
ป้ิง ณ “ย่านชินจูกุ”หรือ “ศูนย์กลางทีส่องแห่งนคร ”ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั  ท่านจะได้
พบกบัห้างสรรพสินคา้ ร้านขายของเป็นพนั ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนดั
พบยอดนิยมอีกดว้ย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายทั้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋ารองเทา้ เส้ือผา้ 
แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยีห่้อดงัของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น  KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

***เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ค า่อสิระตามอธัยาศัย...ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

ทีพ่กั:ROSE GARDEN SHINJUKU HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า โตเกยีว– วดัอาซะกุซ่า – สวนสุมดิะ – หอคอยโตเกยีวสกายทรี  (จุดถ่ายรูป ) – ช้อปป้ิงเอออนพลาซ่า – เมอืงเก่าซาวาระ – 

ช้อปป้ิงชิซุยเอาท์เลท็– สนามบินนาริตะ ( 20.40 – 01.20 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 



 
นาํท่านเดินทางสู่ “วดัอาซะกุซ่าคนันอน ” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่
กวนอมิ”ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ์ ”ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี ... 
หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนาคามเิซะ ”ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง “Made In 
Japan”แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือก
ชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่“สวนสุมดิะ” สวนสาธารณะริมแม่น ้ าสุมิ ดะตั้งอยูใ่นยา่นอาซากุ ซ่าเรียกไดว้่าเป็นสวนท่ีไดรั้บ
ความนิยมส าหรับชาวเมืองโตเกียวมากๆสามารถมานัง่ดูวิวริมแม่น ้ า ยิง่ช่วงฤดูใบไมผ้ลิท่ีน่ีเรียกไดว้่าคนอยา่งแน่น 
เพราะซารุกะจะพร้อมใจบานบานสะพร่ังเรียงรายยาวไปตามแม่น ้ าและทัว่ทั้งบริเวณท่ีบอกไดเ้ลยว่าสวยจริงจงั ไม่ใช่แต่
ช่วงฤดูใบไมผ้ลิ แต่ช่วงฤดูร้อนประมาณทุกๆวนัเสาร์สุดทา้ยของเดือนกรกฎาคมนั้นจะมีงานฉลองเทศกาลดอกไมไ้ฟ 
Sumida River Firework ข้ึนท่ีน่ี ผูค้นจะมาชมการจุดพลุดอกไมไ้ฟท่ีสวยงามบรรยากาศริมแม่น ้ ากนัเยอะมากๆ เรียกได้
ว่าคึกคกักนัแบบสุดๆในสองช่วงเวลานั้นทั้งฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน พร้อม ให้ท่าน ชมความงามของซากุระสีชมพู
มากมายหลากหลายสายพันธ์ุทีอ่อกดอกผลบิาน ในฤดูใบไม้ผลิ (โดยทัว่ไปซากุระจะบานประมาณ1 สัปดาห์ ขึน้อยู่ตาม
สภาพอากาศทีเ่อือ้อ านวยในแต่ละปี ดังน้ันหากช่วงทีท่่านเดินทางท่องเทีย่ว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้อง
ขออภยัมา ณ ทีน่ี)้ 

จากนั้นนาํทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่ กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว  ณ ริมแม่นํ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกยีวสกายทรี ”
(Tokyo Sky tree)หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก  เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555โดยหอน้ีมี
ความสูง 634 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600เมตร และ  
หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดามีความสูง 553เมตรทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกยีวสกายทรี ” ท่ีบรรจุ
เทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า ” ศนูยร์วมสินคา้ชั้นนาํต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยั
สไตลญ่ี์ปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150ร้านจาํหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายใน บา้นอาทิ 
นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน”สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ซ่ึงบางร้านไม่ตอ้ง
เสียภาษีสินคา้สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกดว้ยนอกจากน้ียงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ... อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการ “เลอืกชมและซื้อ”สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้กลางวนัตามอธัยาศัย ...ให้ท่านเลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

 

จากนั้นนาํท่านเดินทางไปสู่ “เมอืงซาวาระ ”เมืองเล็กๆตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซ่ึงเคยเป็น
ศนูยก์ลางการขนส่งขา้วในช่วงสมยัเอโดะ(1603-1867) เน่ืองจากเมืองแห่งน้ีตั้งอยูต่รงกลางระหว่างคลอง มีช่ือเรียกว่า เอ



 
โดะน้อย “Little Edo”ไดรั้บการรักษาและบรูณะท่ีอยูอ่าศยัแบบดั้งเดิม ร้านคา้ต่างๆ และคลงัสินคา้จากสมยัเอโดะ 
ระหว่างคลองจะเช่ือมต่อดว้ยสะพานหลายแห่ง สะพานท่ีน่าสนใจท่ีสุดคือ Ja Ja Bridgeซ่ึงจะมีนํ้ าไหลออกมาจาก
สะพานทั้งสองดา้นคลา้ยนํ้ าตก ใกล้ๆ กบัสะพานจาจา เป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑอิ์โนะทาดาทากะ (Ino Tadataka 
Museum)และบา้นพกัอาศยัเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะ คือผูท่ี้บุกเบิกประเทศญ่ีปุ่น สร้างแผนท่ีท่ีแม่นยาํในสมยั  
โชกุนโทกุงาวะ ภายในพิพิธภณัฑจึ์งจดัแสดงผลงาน และเทคนิคต่างๆท่ีใชใ้นการทาํงานของเขา 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  “ชิซุยพรีเมีย่มเอาท์เลท็” Shisui Premium Outletsอยูใ่กลก้บัสนามบินนาริตะ เพ่ือให้ท่านได ้   
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 จะมีการเพ่ิม
ร้านเขา้ไปอีก 70 ร้าน กลายเป็น 190 ร้านให้ขาชอ้ปให้ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกกนัอยา่งจุใจ 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้เยน็อสิระตามอธัยาศัย ...ให้ท่านเลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 

2040 เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเทีย่วบิน XJ 607 

 
 
 
 

วนัทีห่ก สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

0120 ถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 
 

 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 43,900.- บาท 

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

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                       ท่านละ 10,000.- บาท 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ทีมี่วตัถุประสงคเ์พือ่ท่องเทีย่วหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้นหากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและ ญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



 

***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, อาหาร
ทีไ่ม่สามารถทานได้ตอ้งแจง้พร้อมสาํรองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ โดยทางบริษทัฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 



 
2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน  

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

4. บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEGทุกกรณี 

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

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านทาํความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพกัสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า  

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆทั้งหมด 


