
#10611 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน สวนดอกไมฮิตาชิซี
ไซดปารค ภูเขาไฟฟูจิ(ช้ัน5) ชมซากุระที่เมืองไซตามะ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โตเกียว อิราบากิ ไซตามะ คาวาโกเอะ พระใหญอุชิคุไดบุตสึ สวน
ดอกไมฮิตาชิซีไซดปารค เอมิพรีเมี่ยมเอาทเล็ต ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) วัดอาซากุสะ
ถายรูปโตเกียวสกายทรี ชอปปงชินจูกุ ชมซากุระที่เมืองไซตามะ ถนนคุราซึคุระ
ตรอกคาชิยะโยโคโช โอไดบะ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - อิราบากิ - อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซด - อามิ
พรีเม่ียม เอาทเลต - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน   

FUJI SCHOLE
LAND HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM - มหานคร
โตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนา
กามิเซะ - โตเกียวสกายทรี - ดิวตีฟ้รี - ยานชินจูกุ

  

MARROAD
INTERNATIONAL
HOTEL NARITA
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

4 ซากุระ เมืองไซตามะ - คาวาโกเอะ - ถนนคุระซึคุริ - หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ -
ตรอกขนมคาชิยะ โยโกโช - โอไดบะ   

MARROAD
INTERNATIONAL
HOTEL NARITA
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

5 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
฿27,999  
฿21,999

฿27,999  
฿21,999

฿27,999  
฿21,999

฿8,000

23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62
฿29,999  
฿27,999

฿29,999  
฿27,999

฿29,999  
฿27,999

฿8,000

30 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿8,000

31 มี.ค. 62 - 4 เม.ย. 62 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - อิราบากิ - อุชิคุ ไดบุทสึ - สวน
ฮิตาชิ ซีไซด - อามิ พรีเม่ียม เอาทเลต - บุฟเฟตปูยักษ - ออน
เซน

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ังจัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟ
ทัง้ขาไปและขากลับ (น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

มีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR
ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.45 น. เหินฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XJ600 บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

ถึง นาริตะ หลังจากผานพิธีตรวจศุลกากรแลว

จากน้ันนําทานเดินทางสู จังหวัดอิบารากิ เพ่ือสักการะ พระใหญอุชิคุ ไดบุตสึ แหงเมืองอุชิคุ เป็นพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ
มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังไดรับการบันทึกจากกินเนสบุควา เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปางยืนท่ีหลอจากทองสัมฤทธิม์ี
ความสูงท่ีสุดในโลก ไมรวมคาขึน้ลิฟท ทานละ 400 เยน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม สวนฮิตาชิ ซีไซด ปารค เป็นสถานท่ีทองเท่ียวอันสวยงามอยูใกลๆ โตเกียวซ่ึงสวนแหงน้ีตัง้อยูในจังหวัดอิบารากิ
สวนฮิตาชิเป็นสวนดอกไมขนาดใหญ มีพ้ืนท่ี 1.9 ลาน ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่อง ดอกไมท่ีจะบานใหชม ผัดเปล่ียนสายพันธุ ตลอด

้ ้



ทัง้ปี ตามฤดูกาล (ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)

หลังจากน้ันใหทานไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชื่อดังท่ี เอมิ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนด
ญ่ีป ุนท่ีดังไปท่ัวโลก กวา 150 ราน อีกทัง้ยังมีรานอาหารใหทานไดเลือกชิม เลือกลิม้ลอง มากกวา 20 ราน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม ใหทานไดอ่ิมอรอยกับมื้อพิเศษท่ีมีขาปูยักษใหทานไดลิม้ลองรสชาติปูพรอม
น้ําจิม้สไตสญ่ีป ุนอยางจุใจ

หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับ การแชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

พักท่ี FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

อิราบากิ

อุชิคุ ไดบุทสึ

 เชา

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

เป็นหน่ึงเมืองของญ่ีป ุนท่ีเต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ทัง้ภูเขา ทะเล
และมีแหลงทองเท่ียวท่ีงดงามโดดเดนไมแพท่ีใดในญ่ีป ุน

พระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกซ่ึงไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวยความสูง
120 เมตร นักทองเท่ียวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึน้ลิฟทท่ีมีความสูง 85
เมตรไปยังสวนหนาอกขององคพระได นอกจากน้ี ภายในสวนก็เต็มไปดวยทุงดอกไมท่ี
บานตามแตละฤดูกาลทัง้สี่และสวนแบบนิกายโจโด และยังมีสวนสัตวเล็กๆ ท่ีเลีย้ง
กระรอกกับกระตายใหว่ิงเลนอยางอิสระ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนฮิตาชิ ซีไซด บาย

สวนฮิตาชิ ซีไซด (Hitachi Seaside Park) เป็นสถานท่ีทองเท่ียวอันสวยงามอยูใกลๆ
โตเกียวซ่ึงสวนแหงน้ีตัง้อยูในจังหวัด อิบารากิ สวนดอกไมแหงน้ีมีขนาดใหญ มีพ้ืนท่ี 1.9
ลาน ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่องดอกไมท่ีจะบานใหชมผัดเปล่ียนสายพันธุ ตลอดทัง้ปีตาม
ฤดูกาล นอกจากน้ียังมีเสนทางป่ันจักรยานท่ีนักทองเท่ียวสามารถป่ันชมภายในสวน
รวมถึงโซนอ่ืนๆอีกมากมายท่ีนาสนใจ เชน สวนสนุก สนามBMX วิบาก สนามกีฬา และ
สถานท่ีทําบารบีคิว เป็นตน



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE
MUSEUM - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ประตู
ฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกาย
ทรี - ดิวตี้ฟรี - ยานชินจูกุ

ท่ีพระใหญอุชิคุ ไดบุตสึ ไมรวมคาขึน้ลิฟท ทานละ 400 เยน

การบานของดอกไมขึน้อยูกับสภาพอากาศ

อามิ พรีเมี่ยม เอาทเลต
เป็นพรีเมียมเอาทเล็ทท่ีใกลกรุงโตเกียวมากท่ีสุด และสะดวกตอการเดินทางดวยรถยนต
ซ่ึงใชเวลาประมาณ 45 นาทีจากสนามบินนาริตะ แหลงทองเท่ียวท่ีอยูใกลๆ ก็มีสวนไครา
คุเอนในเมืองมิโตะซ่ึงเป็นหน่ึงในสวนชื่อดัง 3 แหงของญ่ีป ุน นอกจากน้ีก็ยังมีพระพุทธ
รูปอุชิคุไดบุตสึซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกซ่ึงไดรับการบันทึกอยูในกิน
เนสบุค และยังมีเมืองซึคุบะซ่ึงมีภูเขาซึคุบะและมีชื่อเสียงในฐานะท่ีเป็นเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษา

บุฟเฟตปูยักษ

ออนเซน

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม ใหทานไดอ่ิมอรอยกับมื้อพิเศษท่ีมีขาปูยักษ

 FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอัน้

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตัง้ตระหงานอยูเหนือเกาะญ่ีป ุนดวยความสูง 3,776 เมตร จากระดับน้ําทะเล

นําทานขึน้ชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพ
โดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ ถาย
ภาพท่ีระลึก กับภูเขาไฟท่ีไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามท่ีสุดในโลก

จากน้ันนําทานเย่ียมชม พิพิธภัณฑ EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัส
กับความรูสึกของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีป ุน อิสระใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกตาม
อัธยาศัย

บาย



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูโตเกียว นําทานชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแม
กวนอิมทองคํา นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบริเวณ
ประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซ้ือเครื่องรางของขลังไดภายในวัด

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปป้ิงท่ีม ีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของ
ขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญ่ีป ุน มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพ่ือลิม้ลองกับรสชาดสุดแสนอรอย

นําทานเก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo
Sky tree) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก

จากน้ันนําทานชอปป้ิงยานสินคา เครื่องสําอางคปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี ณ ยานดัง ยานชินจุกุ” ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับ
จายซ้ือสินคานานาชนิด ไดจากท่ีน่ี ไมวาจะเป็น รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่อง
สําอางตางๆ

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นเพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง

พักท่ี MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ภูเขาไฟฟูจิ

พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSE…

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาฟูจิมี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตัง้แตสมัยโบราณ เรียกวาภูเขาฟูจิ เป็นหัวใจของ
ญ่ีป ุน

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร ซ่ึงภายในตัวตึกมี generator เพ่ือจําลองเหตุหารณ
แผนดินไหวท่ีสมจริง เพ่ือใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว พิพิธภัณฑท่ีจําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มหานครโตเกียว

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ

 บาย

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ซากุระ เมืองไซตามะ - คาวาโกเอะ - ถนนคุระซึคุริ - หอนาฬิกาโท
คิโนะคาเนะ - ตรอกขนมคาชิยะ โยโกโช - โอไดบะ

การขึน้ฟูจิขึน้อยูกับสภาพอากาศ

อิสระอาหารเย็นเพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ

โตเกียวสกายทรี

ดิวต้ีฟรี

ยานชินจูกุ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตัง้อยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมทัง้มีอควอเรียมอยูในน้ัน

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชัน่เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชัน่นิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานี
ท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันทําทานเดินทาง ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ ซ่ึงเป็นสวนริมน้ํายาวเป็นอุโมงคตนซากุระถึง 2 กิโลเมตร คูกับดอกนา
โนะฮานะซ่ึงไดชื่อวาเป็นจุดชมซากุระท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงมากท่ีสุดอีกแหงของญ่ีป ุน ติดอันดับ 100 จุดชมซากุระท่ีดีท่ีสุดของ
ญ่ีป ุนดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทาเดินทางสู เมืองคาวาโกเอะ เมืองเกาท่ีไดขึน้ชื่อวาเป็นเมืองเกียวโตนอย เมืองคาวาโกเอะมีเสนหแบบโบราณท่ียังคง
สภาพใหเราไดเห็นจนถึงทุกวันน้ี

จากน้ันนําทานสู ถนนคุราซึคุริ ยานเมืองเกาใหทานไดเก็บภาพบรรยากาศยอนยุคสมัยเอโดะ บานเรือนยอนยุคท่ีถอดยาวริม
สองฝ่ัง พรอมใหทานไดชม หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ อายุยาวนานกวา 350 ปี

จากน้ันใหทานไดเดินเท่ียว ตรอกขนมโบราณคาชิยะ โยโคโช เป็นซอยเล็ก ๆ ท่ีมีรานคาขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและ
อาหารวางซ่ึงสวนใหญจะมีราคาประมาณ 50 เยน สวนใหญก็เป็นบานของชาวบานในยานน้ันท่ีเปิดเป็นรานขนมกันมาตัง้แต
สมัยโบราณ

นําทานเดินทางสู เมืองโอไดบะ เขตเศรษฐกิจอีกแหงของประเทศ เน่ืองจากเต็มไปดวยรานคากวา 150 ราน โซนอาหาร หาง
สรรพสินคา และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ันยังเต็มไปดวยสถานท่ีทองเท่ียวหลากหลายดวยฝีมือของมนุษย ในบริเวณใกล
กันทานสามารถเดินไปถายภาพคูกับแลนดมารค เทพีเสรีภาพ ท่ีโอไดบะ ซ่ึงตัง้อยูบริเวณใกลเคียงหางใน AQUA CITY
Odaiba

ค่ํา

พักท่ี MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ซากุระ เมืองไซตามะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซากุระ ณ เมืองไซตามะ บริเวณสวนกอนเก็นโต ซ่ึงเป็นสวนริมน้ํายาวเป็นอุโมงคตน
ซากุระถึง 2 กิโลเมตร ซ่ึงไดชื่อวาเป็นจุดชมซากุระท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงมากท่ีสุดอีก
แหงของญ่ีป ุน ติดอันดับ 100 จุดชมซากุระท่ีดีท่ีสุดของญ่ีป ุนดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คาวาโกเอะ

ถนนคุระซึคุริ

 บาย

คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองเกาในสมัยเอโดะท่ียังคงอนุรักษบรรยากาศความโบราณ
ตัง้แตในอดีตใหคงอยูมาจนถึงปัจจุบันจนไดรับฉายาวาเป็น 'ลิตเติล้เอโดะ' (Koedo) ท่ีอยู
ไมไกลจากโตเกียว โดยเมืองน้ีตัง้อยูในจังหวัดไซตามะ สามารถชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมเกา ๆ ของญ่ีป ุนในถนนบางสายของเมืองท่ีอนุรักษบานเรือนหรือหางราน
เกาแกเอาไวเป็นอยางดี เมืองน้ียังมีชื่อเสียงเล่ืองลือในเรื่องของ ‘มันหวาน’ ท่ีมีรสชาติ
อรอยอีกดวย

เป็นยานเมืองเกาท่ีตัง้อยูในเมืองคาวาโกเอะ ซ่ึงอาคารท่ีอยูอาศัยและรานคาระแวกน้ันได
ดนุรักษณรูปทรงบานสไตลเอโดะไว เป็นถนนซ่ึงยาว ตัง้เรียงรายอยูสองขางทาง โดยมี
ท่ีมาจากคําวา คุระ (KURA) ในภาษาญ่ีป ุนเป็นวา โกดังสินคา ปัจจุบันเปิดเป็นรานคา
ท่ัวไป พิพิธภัณฑ รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

 หมายเหตุ ท่ีไซตามะ ดอกนาโนะฮานะและดอกซากุระ จะมีใหเห็นมากหรือนอยขึน้อยูกับสภาพอากาศและการจัดงานของแตละปี

หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ

ตรอกขนมคาชิยะ โยโกโช

โอไดบะ

หอนาฬิกาน้ีไดกอสรางเป็นอาคารสามชัน้สูง 16 เมตร อายุยาวนานกวา 350 ปี ไดชื่อวา
เป็นสัญลักษณของเมืองคาวาโกเอะ

ตรอกขนมคาชิยะ โยโกโช (Kashiya Yokocho) หรือ Penny Candy Alley เป็นซอย
เล็ก ๆ ท่ีมีรานคาขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารวางซ่ึงสวนใหญจะมีราคา
ประมาณ 50 เยน สวนใหญก็เป็นบานของชาวบานในยานน้ันท่ีเปิดเป็นรานขนมกันมา
ตัง้แตสมัยโบราณ นักทองเท่ียวจํานวนมากมาท่ีน่ีเพ่ือเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของชวง
เวลาสมัยโชวะ

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึน้มาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

 คํ่า  MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

09.15 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ601 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

บาย

13.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ เชา

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

 บาย



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  
 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:

่ ่ ่ ้



คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) 
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให 
 

หมายเหตุ
หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 10,000 บาท 

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้
สิน้ เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครัง้
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ตัว๋เมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

     
 

การยกเลิก



1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว  
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 45 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 


