
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

รหสัทวัร์ AJP74-27 



 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

09 – 14 ตุลาคม 2563 (วนัสวรรคต ร.9) 

34,900.- 21 – 26 ตุลาคม 2563 (วนัปิยมหาราช) 
22 – 27 ตุลาคม 2563 (วนัปิยมหาราช) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด หำกต้องกำรเปลีย่นแปลงต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยเพิม่เตมิ 

 

วนัทีห่น่ึง  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 นาที และไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดังน้ัน

ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 
 

วนัทีส่อง โอซาก้า – เกยีวโต – วดัคโิยมสึิ – ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ – นาโกย่า – ช้อปป้ิงซาคาเอะ 
0115 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 612 
 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 



 

 

 

 

 

0840 ถึงสนามบินคนัไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นดนิแดนอาทติย์อุทยั 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระ 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกยีวโต” เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากวา่ 1,000 ปี ... เพ่ือน าท่านเดินทางสู่  
“วัดคิโยมิสึ” วดัท่ีสร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้ งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง แล้วน าท่านกราบขอพรพระ 
เพ่ือความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิท่ี “น ้า 3 สาย” ท่ีเช่ือกนัว่าถา้ด่ืมแลว้จะเกิดความเป็น 
สิริมงคลในดา้น “ความร ่ารวย, ความมีช่ือเสียง และ มีสุขภาพดี” อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของทิวทศัน์ 
แล้วเพลิดเพลินท่ี “ถนนสายกาน ้าชา” ให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน ้ าชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พดั ชา รวมทั้งสินคา้
พ้ืนเมืองเล่ืองช่ือมากมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

หลงัอาหารกลางวนัน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ศำลเจ้ำเทพอนิำริ” (Fushimi Inari Shrine) ท่ีคนไทยมกัเรียกกนัวำ่ศำลเจำ้แดง
หรือศำลเจำ้จ้ิงจอก เป็นศำลเจำ้ชินโตท่ีมีควำมส ำคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโตมีช่ือเสียงโด่งดงัจำกประตูโทริอิ หรือ
เสำประตูสีแดงท่ีเรียงตวักนัขำ้งหลงัศำลเจำ้จ ำนวนหลำยหม่ืนตน้จนเป็นทำงเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขำอินำริ ท่ีผูค้นเช่ือกนัวำ่
เป็นภูเขำศกัด์ิสิทธ์ โดยเทพอินำริจะเป็นตวัแทนของควำมอุดมสมบูรณ์ กำรเกบ็เก่ียวขำ้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นำต่ำงๆ 
และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตวคู์่กำย จึงไม่น่ำแปลกใจเท่ำไหร่ท่ีจะเห็นรูปป้ันจ้ิงจอกอยูจ่  ำนวนมำกภำยในศำลเจำ้นัน่เอง 
วำ่กนัวำ่ศำลเจำ้แห่งน้ีมีควำมเก่ำแก่มำก ถูกสร้ำงข้ึนตั้งแต่ก่อนสร้ำงเมืองเกียวโตจะเป็นช่วงประมำณปี ค.ศ. 794 หรือ
กวำ่พนัปีมำแลว้ ยงัมีร้ำนอำคำรทอ้งถ่ิน และร้ำนขนมท่ีขำยอำหำรแบบชุด แต่มีควำมพิเศษอยูต่รงท่ีจะมีกำรตั้งช่ือให้
เขำ้ธีมจ้ิงจอกอยำ่งซูชิจ้ิงจอกหรืออูดง้จ้ิงจอก 

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

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (2) 

ที่พกั :  PRINCESS GARDEN HOTEL SAKAE หรือเทียบเท่า 
 
 



 

 

 

 

 

วนัที่สำม นำโกย่ำ – ทะเลสำปปลำไหล – ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีที ่5 – หมู่บ้ำนโอชิโนะฮัคไค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

   

น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “ชิซึโอะกะ” ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญ่ีปุ่น จงัหวดัท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง      
มีสถานท่ีพกัตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บความนิยมจากบรรดากลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
และนักท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่นเอง … 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 าท่านข้ึนสัมผสับรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกลชิ้ดท่ี “สถานีที่ 5” บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่
อากาศเอือ้อ านวย) อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพืน้เมือง
และขนมอร่อย” 

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บ้านเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ ง 5  ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง
ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้ าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจาก 
บนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผา่นชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายมุามากกวา่ 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศจาก
กรมชลประทานของประเทศญ่ีปุ่นวา่น ้าในแต่ละบ่อเป็นน ้าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์
ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าให้มีสาหร่ายและหญ้าน ้ าเกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ยกบั



 

 

 

 

 

มรกตอยูใ่นน ้า ... ท่านสามารถด่ืมน ้าสะอาดอนัศกัด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือวา่ หากใครไดด่ื้มกจ็ะมีอายยุนื
ยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 

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

  ที่พกั : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จบ็และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วนัที่ส่ี ยามานาชิ – เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) – โตเกยีว – วดัอาซะกซุ่า – หอคอยโตเกยีวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

   

น าทุกท่านข้ึน “เทือกเขาคาจิคาจิ” โดยเป็นกระเชา้ลอยฟ้าท่ีใชเ้วลาเพียง 3 นาทีกจ็ะถึงยอดเขา จากจุดชมววิบนความ
สูง 1,075 เมตร ในระหวา่งท่ีข้ึนกระเชา้ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบับรรยากาศอนัแสนสดใสของใบไมท่ี้เปล่ียนเป็น
สีแดง ส้ม และเหลืองสลบักนัอยา่งสวยงามในช่วงฤดูใบไมร่้วง ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทศัน์โดยรอบ
ของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวนัท่ีอากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถึงภูเขา
แอลป์ญ่ีปุ่นทางตอนใต ้(เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน ำท่ำนเดินทำงสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยูใ่นภูมิภำคคนัโต มีนกั
ท่องจ ำนวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งกำรเดินทำงมำยงัจุดศูนยก์ลำงของดินแดนอำทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี ซ่ึงโตเกียวไดช่ื้อวำ่เป็นมหำ



 

 

 

 

 

นครท่ีผสมผสำนควำมหลำกหลำยของวฒันธรรมอนัเฉพำะตวั เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ชั้นแนวหนำ้และเทคโนโลยอีนั
ทนัสมยั ... เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกซุ่าคนันอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก 
“องค์เจ้าแม่กวนอมิ” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเลก็ เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟ
ขนาดยักษ์” ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลาเชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็น
สินค้าพ้ืนเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้ งข้าวของ เคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, 
กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกาย 
ทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก  เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 
โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 
เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียว
สกายทรี” ท่ีบรรจุเทคโนโลยี แนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก ละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบ
เมืองเก่าของเอโดะ 

จำกนั้นน ำท่ำนชอ้ปป้ิง ณ “ย่ำนชินจูก”ุ หรือ “ศูนย์กลำงที่สองแห่งนคร” ยำ่นควำมเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียว
ในปัจจุบนั ท่ำนจะไดพ้บกบัห้ำงสรรพสินคำ้ ร้ำนขำยของเป็นพนั ๆ ร้ำน และร้ำนร้อยเยน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดิน
กันขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่ำนอิสระและเพลิดเพลินกับกำรช้อปป้ิงสินค้ำมำกมำยทั้ ง
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ กลอ้งถ่ำยรูปดิจิตอล นำฬิกำ เคร่ืองเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซำนริโอช็อป หรือสินคำ้ท่ีจะ
เอำใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋ำ รองเทำ้ เส้ือผำ้ แบรนดเ์นม เส้ือผำ้แฟชัน่ส ำหรับวยัรุ่น เคร่ืองส ำอำงยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่น
ไม่วำ่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืน ๆ อีกมำกมำย 

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

  ที่พกั : ROSE GARDEN SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห้่า โตเกียว – สวนดอกไม้  Hitachi Seaside Park – โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ  – ถนนต้นแป๊ะก๊วย – โอโมเตะซันโดะ – 
สนามบินนาริตะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทางไปสนามบิน) 

   



 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ “จังหวดัอบิารากิ” ท่ีเตม็ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ทั้งจากภูเขาและทะเล แวดลอ้ม
ไปดว้ยธรรมชาติอนังดงาม ... เพ่ือน าทุกท่านเดินทางสู่ “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค” สวนดอกไม ้ริมทะเลขนาดใหญ่ 
มีพ้ืนท่ีติดกบัมหาสมุทรแปซิฟิก ... ท่ีสวนแห่งน้ีซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขาโคเชีย (Kochia Hill) มีการจดัแสดงไมด้อก
นานาชนิดปรับเปล่ียนไปตามฤดูกาล อาทิ เช่น Adonis , Narcissus , Christmas Rose , Sukashiyuri Lilies ,  
Tiger Lilies เป็นตน้ ท่ีให้สีสันความงามแตกต่างกนัไป (การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) แลว้น าท่าน
เปล่ียนบรรยากาศนั่ง “Seaside Train” เข้าไปยงัสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ บนพ้ืนท่ีกว่า 1.9 ล้านตารางเมตร... 
และท่ีพลาดไม่ได้อีกจุด “ชิงช้าสวรรค์ยักษ์” (Flower Ring Ferris Wheel) สัญลักษณ์ประจ าสวนฮิตาชิ ซีไซด ์
ท่านสามารถนัง่ชมวิวมองเห็นทศันียภาพสวยงามโดยรอบทัว่ทั้งสวน ... อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการบนัทึกภาพ
ความประทบัใจตามอธัยาศยั (ราคารวมเฉพาะค่ารถไฟชมสวน / ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชมอ่ืน ๆ และเคร่ือง
เล่นต่าง ๆ) 

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

  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียวสร้างข้ึนโดยจกั
พรรดิเมจิและมเหสีโชโกะในปี ค.ศ. 1920 … ตั้งอยูใ่จกลาง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีตน้ไมน้านาพรรณถึง 1 แสนตน้ 
ท าให้ดูเหมือนกบัวา่ ศาลเจา้แห่งน้ีตั้งอยูภ่ายในป่า หรือท่ีเรียกกนัวา่ Meiji Jingu’s forest ... ประตูโทริอิขนาดใหญ่ 
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ ของศาลเจา้เมจิ  เป็นโทริอิท่ีท าจากไมมี้ความสูง 12 เมตร, ความกวา้ง 17 เมตร, น ้ าหนัก 13 ตนั  
และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

จากนั้นน าท่านสู่ “ถนนอโิช นามิกิ” หรือ “กงิโกะ อเวนิว” เป็นหน่ึงในสถานท่ียอดนิยมในการชมใบไมเ้ปล่ียนสีของ
ตน้แปะก๊วย  ในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีใบของตน้แปะก๊วยจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม ทั้งสองขา้งทางใต้
ตน้ไมจ้ะเตม็ไปดว้ยใบไมท่ี้ร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่นพกัผอ่นหยอ่นใจถนนทั้งสองขา้งทางของถนนเส้นน้ี                             
จะมีร้านคาเฟ่ท่ีท าระเบียงยื่นออกมาเพ่ือนัง่ชมตน้ไมโ้ดยเฉพาะในช่วงท่ีใบตน้แป๊ะก๊วยเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองคน
จะมานัง่พกัผอ่นจิบกาแฟทานอาหารกนัเยอะมากนอกจากน้ียงัถูกใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ืองดว้ยกนั 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี “โอโมเตะซันโดะ” ถนนสายชอ็ปป้ิงช่ือดงัท่ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ฌ็องเซลเิซ่แห่ง
กรุงโตเกียว” ซ่ึงถนนสายน้ีอยูติ่ดฮาราจูกุ เป็นแหล่งช็อปป้ิงมอลลใ์จกลางเมือง ซ่ึงรวบรวมไวแ้ต่ร้านคา้ช่ือดงั ทั้งท่ี
เป็นโลคอลแบรนด์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดบัไฮเอนด์ ไม่ว่าจะเป็น Prada, Louis Vuitton, Christian Dior, Guici 
และ Channel เป็นตน้ ...ในเทศกาลคริสต์มาสท่ีใกลจ้ะถึงน้ี ก็มีการจดัเตรียมงานฉลองเทศกาลดว้ยการตกแต่งตน้
คริสตม์าสให้บรรดานกัช็อปทั้งหลายไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกบัความอลงัการของแสงเสียง เพื่อเป็นการตอ้นรับเทศกาล
คริสต์มาส และปีใหม่อีกด้วย...ท่านสามารถเลือกชมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย อาทิ  เส้ือผ้า, รองเท้า, 
เคร่ืองส าอาง และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงกบับรรยากาศสุดโรแมนติกตามอธัยาศยั 



 

 

 

 

 

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

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 

2040  เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 607 
 

วนัที่หก  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 20.40 – 01.20+1 )    

0120  ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

       หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 
 

 
 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 34,900.- บาท 

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

พกัเดีย่วเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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 ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที ่1 ก.ค. 56) 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



 

 

 

 

 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง*** 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท 

2. ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัติ 
3. กรณียกเลกิการเดนิทางมากกว่า 45 วันก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
4. กรณียกเลกิการเดนิทางระหว่าง 45- 30 วันก่อนเดนิทาง ยดึมัดจ า 15,000 บาท (นับจากวนัที่ส่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดนิทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมดัจ ำที่น่ังกบัสำย
 กำรบินและค่ำมัดจ ำทีพ่กั รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงนิมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทั้งหมด 
 ไม่ว่ำยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
6. เน่ืองด้วยไม่ต้องย่ืนวซ่ีำเข้ำประเทศญี่ปุ่น ทำงบริษัทฯ จะไม่ท ำกำรเกบ็เอกสำรจริงใด ๆ 

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมอีายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารที่ไม่สามารถทานได้ ตอ้งแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม เน่ืองจากภัยธรรมชาติ , สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ , การเมือง, สายการบิน, อัตรา
แลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั
ท่ีสุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้ต่็อเม่ือทางสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการ
บินไทยจะไม่รับจัดท่ีนั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนั่งแยกกันทั้ งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้
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
จองหอ้งแบบเดก็ไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเดก็เสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่น
เมือง ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้ งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด 


