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เท่ียวสุดคุม้เจาะลึกสถานท่ีท่องเท่ียวแบบเตม็อ่ิม 

ชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตและความงดงามของศิลปะญี่ปุ่น 

ตื่นตาตื่นใจกบัดอกซากุระ ชอ้ปป้ิงย่านดงัเมืองโตเกียว ณ ชินจุกุ 

ตระการตากบัเทศกาลประดบัไฟนาบานาโนะซาโตะ  

 

 เมนูชาบูชาบูญี่ปุ่น  

 บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

 

 

มีนาคม – เมษายน 2561 

      ราคาเริ่มตน้ 39,900.- 

  

XJ 610  DMK – KIX   14.50 – 22.40 

XJ 607  NRT – DMK  20.15 – 01.25 

วนัที ่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ    
BELLE VIEW GARDEN HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

2 
สนามบินคนัไซ – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ – นาบานะโนะ

ซาโตะ – นาโงย่า   

- 
SUNROUTE PLAZA NAGOYA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
นาโง่ย่า – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – จวนผูว่้าทาคายาม่า – ซนัมาชิซู

จิ – มตัสึโมโต ้    

PREMIER CABIN MATSUMOTO HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 
มตัสึโมโต ้– ลานสกีฟูจิเท็น หรอื ภเูขาไฟฟูจิ  – นัง่กระเชา้คาจิคา

จิ – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะ    

SUN PLAZA LAKE YAMANAKA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 
ทะเลสาบยามานากะ – วัดอาซากุสะ หรอื สวนอุเอโนะ – ชอ้ปป้ิง

ชินจุก ุ– สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ  

- -  
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11.00 คณะพร้อมกนัที่สนามบนิดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าท่ี 1 – 3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

14.50 ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 610 

22.40 ถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาท้องถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั คนัไซ ณ BELLE VIEW GARDEN HOTEL หรอื

เทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
 

  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ...เดนิทางสู่ วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน ้าใส ที่ตัง้อยู่

บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า เชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสาย อนัเกดิจากธรรมชาต ิไหลมาจากเทอืกเขา 

ณ วดัแห่งนี้มชีือ่เสยีงดว้ยหอ้งโถงกลางของวดัทีถู่กจดัใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาต ิซึ่งมีระเบยีงไม้ที่สร้าง

ยื่นออกนอกตวัอาคารของวหิารโดยมเีสาค ้าถงึ 139 ตน้ เป็นจุดชมววิของตวัเมอืงไดก้วา้งไกลสุดตา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้ชม ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ หรือ ศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอกขาว เทพเจ้าแห่งธญัญาหารหรอืการ

เกบ็เกีย่ว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนบัถอึในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ทีม่ชี ือ้เสยีง

และได้รบัความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอนิาริว่า  30,000 แห่งทัว่ญี่ปุ่น สร้างขึ้นจากความ

ร่วมมอืร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนขัจิง้จอกซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการ

เกบ็เกีย่ว สมัผสัความสง่างาม โทรอิ ิหรอื ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณ จ านวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตู 

ตัง้เรยีงรายกนัจนกลายเป็น อุโมงคโ์ทรอิ ิรวมแลว้ความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ด้วยเงนิบรจิาค

ของแรงแห่งศรทัธาบรรดานกัธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็สรา้งถวายสกัการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เรา

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินคนัไซ 

DAY 2 คนัไซ – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ – นาบานะโนะซาโตะ – นาโงย่า 
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ท่านคุน้ตาดว้ย เสา ไมส้แีดง ในฉากภาพยนตรด์งั เกอชิา ระหว่างทางมรี้านขาย อุด้งจิ้งจอก หรอื 

คสิเึนะ อุดง้ ท่านคงปฏเิสธไม่ไดท้ีจ่ะแวะลองลิม้รส  

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวั เมืองนาโงย่า ทีเ่ก่าแก่ของญี่ปุ่น ปจัจุบนัเป็นเมอืงเอกของจงัหวดั

ไอจ ิมขีนาดใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศญี่ปุ่นมลีกัษณะรูปร่างผงัเมอืงคล้ายปู บรรยากาศเหมอืน

เมอืงเลก็ทีม่ขีนาดใหญ่ดว้ยกลิน่ไอแห่งความเป็นเมอืงสงบอบอุ่นอนัแสนโรแมนตคิอบอวลด้วยมนต์

เสน่ห์ที่แฝงตวัไวใ้นทุกอณูของเมอืง ...น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวน

ดอกไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุน่ เป็นสวนดอกไมอ้กีแห่งหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมจากชาวญี่ปุ่นเป็น

อย่างมาก ไม่วา่จะเรื่องพนัธุด์อกไมห้รอื ลกัษณะของการจดัสวนดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูกจ็ะมกีารจดั

ดอกไมท้ีแ่ตกต่างกนัออกไปตามฤดูกาล และภายในยงัมหี้องปรบัอุณหภูมสิ าหรบัดอกไม้ซึ่งน ามา

จากเมอืงร้อน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรยีนรู้และศกึษาพนัธุ์ไม้ต่าง ๆ รวมถงึเพลดิเพลนิกบัความ

สวยงามของดอกไม้ตามฤดูกาล เช่น ดอกดาเลยี คอสมอส เป็นต้น อสิระให้ท่านถ่ายภาพความ

ประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะซื้อตัว๋เพิม่เพื่อขึน้สู่จุดชมววิของหอคอย เพื่อชมววิของบรเิวณสวน

ดอกไมใ้นแบบพาโนราม่า อิสระให้ท่านได้ชมไฟประดบัหลากสีสรรค์กว่าล้านดวงทีใ่ช้ประดบั

ประตาเตม็พื้นทีส่วน ไฟประดบัทีนี่ถ่ือเป็นหนึง่ในสิบไฟประดบัทีส่วยงามทีสุ่ดของญีปุ่่ นเลย

ทีเดียว 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั นาโงย่า ณ SUNROUTE PLAZA NAGOYA หรอื

เทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้สู่เส้นทางธรรมชาตมิุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รบัการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมู่บา้นสไตลก์สัโซ–สคึุร ิเป็นสไตล์ญี่ปุ่น

แบบดัง้เดมิรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบั สองมอืพนมของพระพุทธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้น

สไตลน์ี้วา่ กสัโซ แปลวา่ พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นมหีลงัคาชนัถงึ 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสอง

มอืพนมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสร้าง

ของบา้น ไม่ใชต้ะปแูม้แต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะที่ตกทบัหลงัคาอย่าง

หนกัในชว่งฤดูหนาวไดเ้ป็นอย่างด ีอธัยาศยั 

DAY 3 นาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – จวนผูว้่าทาคายาม่า – ซนัมาชิซูจิ – มตัสึโมโต้ 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู่ ทาคายาม่า สมญา ลิตเติ้ลเกียวโต เมืองเล็กที่น่ารกัอนัเก่าแก่ในหุบเขาซึ่งคงสภาพ

ธรรมชาติไวไ้ด้เป็นอย่างด ีและได้รบัการอนุรกัษ์สถานที่ต่างๆ ของเมอืงไวไ้ด้อย่างสมบูรณ์แบบ

แผนผงัเดียวกบัเกียวโตในอดีต บ้านเรือนไม้-ที่จดัแต่งน่ารกั เนื่องจากเป็นเมืองที่มีป่าไม้อุดม

สมบูรณ์ สมยันารา ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่าได้ถูกจารึกว่าเป็น ช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด     

จากนัน้น าท่านสู่ จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ท่ีว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทัง้

สถานทีท่ างาน และทีอ่ยู่อาศยัของ ผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิง่ปลูกสร้าง

แบบเก่า ยุคคานาโมรหิลงัสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยงัหลงเหลอือยู่ในปจัจุบนั แต่เดมิสร้างขึน้ปีค.ศ.

1615 ชว่งการปกครองระบบศกัดนิาปลายศตวรรษที ่19 (ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโตกุ

กาว่าสมยัเอโดะ หรือกว่า 300 ปีมาแล้ว) จนกระทัง่รัฐบาลเข้ามาดูแล ได้สร้างอาคารขึ้นใหม่

เลยีนแบบของเก่าทีเ่หมอืนจรงิ ลกัษณะคลา้ยพระราชวงัย่อส่วน ตวัอาคารถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงดู

แขง็แกร่ง และสามารถเขา้สู่ตวัอาคารดว้ยประตูทีโ่อ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่าง 

ๆ ไม่วา่จะเป็นหอ้งบญัชาการ หอ้งรบัรอง หอ้งเครื่อง หอ้งเตรยีมอาหาร หอ้งโถงอเนกประสงค์แยก

ส่วนแต่ละหอ้งอย่างชดัเจน (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเข้าชมบริเวณด้านในจวนผูว้่าทาคายาม่า)  

จากนัน้เชญิท่านสมัผสัความเป็นอยู่ที่ยงัคงรกัษาสภาพ แวดล้อมและการด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิที่

ท่านจะประทบัใจแน่นอน ณ ซนัมาชิซูจิ พรอ้มเลอืกหาซื้อสนิค้าพื้นเมอืงที่ระลกึมากมาย อสิระให้

ท่านเกบ็เกีย่วบรรยากาศแสนคลาสสคิ ตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่ เ วลา  น าท่ าน เดินทาง เข้าสู่ ที่พัก  มัต สึโม โ ต้  ณ PREMIER CABIN 

MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกีฟูจิเทน็ ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกบัลานสกีหมิะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นลานสกี

อนัดบัหนึ่งของจงัหวดัยามานาช ิอสิระท่านสนุกสนานกบัการเล่นหมิะหรอืถ่ายรูปท่ามกลางหมิะอนั

ขาวโพลนสุดแสนคลาสสิค) ราคาทัวร์ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด (ค่าบริการ

โดยประมาณ เช่าสกีเซต็ 4000 เยน, เช่าสโนวบ์อรด์เซต็ 4000 เยน, สโนวส์เลต็ 1200 เยน) 

DAY 4 มตัสึโมโต้ – ลานสกีฟจิูเทน็ หรือ ภเูขาไฟฟจิู  – นัง่กระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว – 

ทะเลสาบยามานากะ 
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เฉพาะวนัท่ีเดินทาง 14 – 18 มี.ค., 21 – 25 มี.ค., 29 มี.ค. – 2 เม.ย., 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 

หรือ น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู สมัผสัภูเขาไฟฟูจอิย่างใกล้ชดิที่บรเิวณขัน้ที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถ

โดยสารสามารถขึน้ไปจอดได ้ฟูจเิป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

ญี่ปุน่อกีดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจไิดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิ

จะมคีวามงดงามทีแ่ตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนกต็าม (การขึ้น

ชมภเูขาไฟฟจิูชัน้ 5 นัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศอ านวย) เฉพาะวนัท่ีเดินทาง 4-8, 10-14, 14-18 

เม.ย. 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ ชมทศันียภาพอนัสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขาไฟฟูจแิละ

ทะเลสาบคาวากุชโิกะ ระยะทาง 400 เมตร เชือ่มต่อระหวา่งชายฝ ัง่ตะวนัออกของทะเลสาบคาวากุชิ

โกะกบัจุดชมววิใกล้ยอดภูเขาเทนโจ ที่มีความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ท าให้

สามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมถงึภูเขาไฟฟูจิ และเหนือจุดชมววิ

ขึน้ไปประมาณ 300 เมตร ท่านจะพบกบัยอดภูเขาเทนโจจะเป็นที่ตัง้ของศาลเจ้าเลก็ๆ อกีทัง้ยงัมี

เสน้ทางเดนิไปยงัภูเขามสิโึทเกะเส้นทางยอดนิยมเพื่อไปชมววิภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงา ที่จุดชมววิบน

ยอดเขาแห่งนี้  นอกจากจะมทีศันียภาพที่สวยงามแล้วยงัมี ตวัการ์ตูนที่น่ารกัๆตกแต่งคู่กบัววิที่

งดงามของภูเขาไฟฟูจ ิและพลาดไม่ไดก้บักระดิง่รูปหวัใจ ซึ่งเป็นจุดเด่นอกีอย่างหนึ่งของยอดเขา

แห่งนี้ มคีวามเชือ่กนัวา่ถา้เราเคาะกระดิง่พร้อมกบัอธษิฐาน แล้วสามารถมองเหน็ภูเขาไฟฟูจผิ่าน

กรอบรูปหวัใจไดจ้ะท าใหส้มหวงั 

จากนัน้น าท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (EARTH QUAKE MUSEUM) ที่จ าลองเรื่องราว

ของภูเขาไฟฟูจ ิและให้ท่านได้สมัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกบัแผ่นดนิไหวที่

เกดิขึน้ในประเทศญี่ปุน่ หรอืเลอืกทดสอบบ้านจ าลองสถานะการณ์แผ่นดนิไหว รบัการสัน่สะเทอืน

จากขัน้ต ่าสุดสู่ข ัน้สูงสุด และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลองต่างๆ จากนัน้อสิระให้ท่านได้

เลอืกซื้อของฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั ทะเลสาบยามานะกะ ณ SUN PLAZA LAKE 

YAMANAKA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซน็ น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความร้อนใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของ
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ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรย์แห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองท าให้มผีูก้ล่าวว่า => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ โตเกียว ศนูยก์ลางทีส่องแห่งนคร ...เดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจ้าแม่กวนอมิอนั

ศกัดิส์ทิธิท์ี่มคีวามสูงเพียง 5.5 เซ็นตเิมตร ซึ่งประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพ

สกัการะของชาวญี่ปุน่  รวมถงึนกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศญี่ปุน่ วดัอาซากุสะเป็นวดัเก่าแก่ของ

มหานครโตเกยีว ทางด้านหน้าประตูคามนิารมิง  มโีคมไฟยกัษ์สแีดงที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก มี

ความสูงถงึ 4.5 เมตร มนี ้าหนกัถงึ 130 กโิลกรมั ใหท้่านไดไ้ปถ่ายรูปเกบ็ไวเ้ป็นที่ระลกึและถดัจาก

โคมไฟยกัษ์ ท่านจะได้เลอืกซื้อของที่ระลกึ อาทิเช่น แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวง

กุญแจหรือเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึน้ชื่อของย่านนี้ เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ 

เซมเบก้รุ๊บกรอบหลากหลายรสชาตเิป็นต้น ทางทศิตะวนัออกของวดัคอื แม่น ้าซูมดิะงาวะ ไหลลง

อ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปิดโล่งสู่ แม่น ้ าด้วยบรรยากาศ

สวยงามน่าเดนิเล่น** หมายเหตุ ช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน หากสภาพอากาศ

เอ้ืออ านวยและซากรุะยงับานอยู ่จะน าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะอุเอะโนะแทน เพื่อชม

ความงดงามของดอกซากรุะ ซ่ึงมีจ านวนมากกว่า 1,000 ต้น   

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงชินจกู ุตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวที่คราคร ่าด้วย

ผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง น าท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงั

ของญี่ปุน่ ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ที่ถูกตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจูกุ ย่านช้

อปป้ิงทีม่คีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปจัจุบนัถูกขนานนามวา่ ศนูยก์ลางที่สองแห่งนคร ศูนย์

รวมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึร้านสนิค้าชื่อดงัเป็นที่นิยมทัง้ชาวญี่ปุ่น 

และนักท่องเที่ยวที่มาเยอืนร้าน 100 เยนเท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี 8%) มทีัง้เครื่องส าอางค ์

กิฟ๊ชอ๊ป ขนม และสนิคา้อื่นๆ  อกีมากมายทีท่่านสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝากกลบับ้านได้ในราคา

สบาย กระเป๋า อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ถูกใจ อาท ิสนิคา้แบรนดเ์นมดงั 

อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิค้าเอาใจคุณผูห้ญิง เสื้อผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า 

DAY 5 ทะเลสาบยามานากะ – วดัอาซากสุะ หรือ สวนอุเอโนะ – ช้อปป้ิงชินจุก ุ– สนามบินนาริตะ – 

กรงุเทพฯ 
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รองเท้า เครื่องส าอางค์ยี่ห้อดงัของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ใน

ราคาถูกกวา่เมอืงไทย 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

20.15 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 607 

01.25  ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

********************************************** 
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ก าหนดการเดินทาง : มีนาคม – เมษายน 2561 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็  

น้อยกว่า 2 ปี 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

14-18 มี.ค. 39,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 9,500 บาท 
21-25 มี.ค. 40,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 9,500 บาท 
29 มี.ค. - 2 เม.ย. 42,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 9,500 บาท 
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 42,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 9,500 บาท 
4-8 เม.ย. 42,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 9,500 บาท 
10-14 เม.ย. 49,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 9,500 บาท 
14-18 เม.ย. 52,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 9,500 บาท 

 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครื่องทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที่พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  
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(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผูก้  าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o เดอืน มีนาคม มดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

o เดอืน เมษายน มดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

 กรุณาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 
หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรอืค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่

ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั   โดยมหี้องพกัส าหรบัผูสู้บ

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพร้อมให้บรกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุน่ ดงัต่อไปนี้ 
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1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญี่ปุน่ได ้เชน่ เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


