
 

 

 
 

 

 

 



วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR 

ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ600 บริการอาหาร และ

เครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง 

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 

(น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย) 

 
 

วันที่สอง สนามบินนาริตะ - สวนดอกไมฮิตาชิ ซีไซดปารค - เซนได - ปราสาทอาโอบะ - ชอปปง ณ ถนนคลิสโรด 

 

08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว จากนั้นนําทานเดินทางสู จังหวัดอิบารากิ นําทาน

ชม สวนฮิตาชิ ซีไซด ปารค เปนสถานที่ทองเที่ยวอันสวยงามอยูใกลๆ โตเกียวซึ่งสวนแหงนี้ตั้งอยูในจังหวัดอิบารากิ  

สวนฮิตาชิเปนสวนดอกไมขนาดใหญ มีพื้นที่ 1.9 ลาน ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่อง ดอกไมที่จะบานใหชม ผัดเปลี่ยนสาย

พันธุ ตลอดทั้งป ตามฤดูกาล (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ภายในสวนมีทุงดอกไมตามฤดูกาลหลากหลายสายพันธุที่

ออกดอกหมุนเวียนใหชมตลอดป ในฤดูใบไมผลิจะไดชมทุงดอกนารซิสซัส และดอกทิวลิป เมื่อถึงชวงตนฤดูรอน

จะมีทุงดอกเนโมฟลา (เบบีบลูอายส) และดอกกหุลาบ สวนดอกบานชื่นจะบานในชวงกลางฤดูรอน เมื่อเขาสูฤดู

ใบไมรวงก็จะไดชมทุงดอกโคเชียและทุงดอกคอสมอส นอกจากนี้ยังมีเสนทางปนจักรยานที่นักทองเที่ยวสามารถ

ปนชมภายในสวน รวมถึงโซนอืน่ ๆ อีกมากมายที่นาสนใจ เชน สวนสนุก สนาม BMX วิบาก สนามกีฬา และสถานที่

ทําบารบีคิว เปนตน 

  

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงชวงเทศกาลดอกไม 
 

 
 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู บุฟเฟตปงยางยากินิคุ 

 

 

 

 



จากนั้นมุงหนาสู เมืองเซนได นําทานชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ สรางขึ้นในป 1600 โดยขุน

นางนามวา ดาเตะ มาซามูเนะ สรางขึ้นสําหรับปองกันเมือง ปราสาทแหงนี้ลอมรอบไปดวยแมน้ํา ภูเขาและปาซึ่ง

ยังคงอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ แมปจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แตกําแพงหินและประตูนั้นไดรับการบูรณะขึ้นใหม

อีกครั้ง จากทําเลที่ตั้งของบริเวณปราสาท ทานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงามของเมืองเซนได (ไมรวมคาเขา

ชมพิพธิภัณฑทานละ 700 เยน) 

 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสูยานชอปปงขนาดใหญที่ไมแพ ยานดัง ๆ ของเมืองอื่น เรียกไดวาชินไซบาชิแหงโอซากา 

หรือจะเปนชินจูกุแหงโตเกียว มีอะไรที่นี่ก็มีเชนเดียวกัน ยานชอปปงที่นี่ก็คือ Clis Road อยูใจกลางเมืองเซนได 

เปนถนนสายชอปปงท่ีใหญที่สุดของเมืองเซนได หางจากสถานีรถไฟ JR Sendai เพียงไมกี่รอยเมตร มีรานคาตาง 

ๆ มากมาย ไมวาจะเปน Daiso, Aeon, ABC Mart, Donqi, Matsumoto , H&M , ABC MART , ZARA , 

UNIQLO รานสินคาแบรนดเนมมือสอง ฯลฯ เปนตน **เพื่อไมเปนการเสียเวลาชอปปงอิสระอาหารค่ําตาม

อัธยาศัย** 

พัก  โรงแรม HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือระดับเดียวกัน   

 

วันทีส่าม ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ - ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันตน) - ฟุกุชิมะ - ทะเลสาบอินาวะชิ

โระ - ปราสาทสรึุกะ 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทาน ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ ตั้งอยูในพื้นที่ของเมืองชิบาตะ ถือวาเปนหนึ่งในจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงใน

นามจุดที่มีตนซากุระสวยที่สุดในดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบนสวนแหงนี้บนภูเขาเต็มไปดวยตนซากุระ

มากมายโดยเริ่มตั้งแตบริเวณสองขางทางจากลานจอดรถไปจนถึงบนภูเขา ภายในสวนแหงนี้มีทั้งดอกซากุระสี



ชมพูออน และยังมีทุงดอกแดฟโฟดิล หรือท่ีรูกันในอีกหนึ่งชื่อเรียก ดอกซุยเซน ซึ่งจุดชมวิวหลักของที่สวนนี้นั้นคือ

บริเวณจุดยอดสุดของภูเขา รองลงมาคือบริเวณกลางภูเขา และจุดที่ 3 คือตรงบริเวณจัตุรัสที่เราเดินเขาไปจากโอเต

มอน (ประตูหลัก) นําทุกทานนั่งรถรางเพื่อขึ้งไปยังจุดชมซากุระยอดสุดของภูเขา ระยะทาง 305 เมตรจากบริเวณ

ลานจอดรถไปยังจุดสูงสุดของสวนแหงนี้ (ราคาทัวรนี้รวมนั่งรถรางไป-กลับ) ระหวางทางนั้น รถรางจะนําทานวิ่ง

ผานอุโมงคซากุระ ระยะทางประมาณ 300 เมตร บอกไดเลยวาสวยจนมิรูลืมเลยทีเดียว ซึ่ง "เทศกาลชมดอก

ซากุระเมืองชิบาตะ" จะถูกจัดขึ้นเปนประจําทุกปตั้งแตชวงตนเดือนเมษายนไปจนถึงสิ้นเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

สภาพอากาศในปนั้นๆ 

   

 
   

นอกจากนี้บนจุดยอดสุดของภูเขาทุกทานสามารถชม รูปปนพระโพธิสัตวเจาแมกวนอิม ซึ่งรูปปนนี้ตั้งอยูเหนือยอด

เขาภายในสวนฟุนาโอกะโจช ิซึ่งกลายเปนสัญลักษณประจําเมืองชิบาตะ ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนที่สวดขอสันติภาพและ

ความมั่นคง และเพื่ออุทิศใหกับดวงวิญญาณของซีซูผูเปนภรรยา ของโทคุสะบุโระ โนกุจิ ศิลปนจากเขตฟุนาโอกะ 

จากนั้นนําทุกทานนั่งรถรางกลับไปยังรถบัสเพื่อเดินทางตอไปยัง ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันตน) 

ตั้งอยูเลียบแมน้ําชิโรอิชิ ตลอดทางเดินริมแมน้ําชิโรอิชิซึ่งไหลผานกลางเมืองโอกาวาระและเมืองชิบะ ระยะทาง

กวา 8 กิโลเมตรนั้น ทุกทานสามารถเพลิดเพลินไปกับตนซากุระมากมายเรียงรายกวาพันตน ซึ่งความสวยงาม

ของที่นี้ติดอันดับจุดชมซากุระยอดนิยม 1 ใน 100 แหง ซึ่งชวงเวลาที่เหมาะสมกับการชมซากุระที่ฮิโตะเมะเซ็มบง 

เริ่มตั้งแตตนเดือนเมษายนไปจนถึงปลายเดือนเมษายน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปนั้นๆ 

 



 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

จากนั้นมุงสู เมืองฟุกุชิมะ นําทานชม ทะเลสาบอินาวะชิโระ ทะเลสาบอินะวะชิโระ เปนทะเลสาบที่มีขนาดใหญ

เปนอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุน ตั้งอยูที่เมืองอินะวะชิโระ ใจกลางของจังหวัดฟุคุชิมะ และเปนทางเขาสูอุทยาน

แหงชาติบันได อะซะฮี  ซึ่งเปนเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในแถบนี้  ทะเลสาบอินะวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 

ทําใหน้ํามีลักษณะของธาตุที่เปนกรดจนสิ่งมีชีวิตไมสามารถอาศัยอยูใตน้ําได สงผลใหน้ําใสจนไดรับขนานนามวา 

“ทะเลสาบแหงกระจกสวรรค” โดยเฉพาะฤดูหนาวที่เราจะไดเห็นภาพทิวเขาหิมะสลับซับซอนปรากฏบนผิวน้ําใส 

อีกทั้งสามารถพบเห็นฝูงหงสไดตั้งแตพฤศจิกายน – เมษายนของทุกป ภาพของฝูงหงสนับรอยตัวที่ลอยอยูเหนือผิว

น้ําจึงเปนภาพท่ีคุนตาของทะเลสาบแหงนี้ 

 

 
   

จากนั้นนําทานเดินทางสู ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) ถูกสรางขึ้นในป 1384 มีการเปลี่ยนผูปกครองมาหลาย

ครั้งในชวงที่ยังเปนภูมิภาคอาอิซุ และถูกทําลายลงหลังจากเกิดสงครามโบชิน ป 1868 ซึ่งเกิดการจลาจลตอตาน

รัฐบาลสมัยเมจิ ทําใหสิ้นสุดยุคศักดินายึดอํานาจทานโทคุกาวาโชกุน ตอมาปราสาทไดถูกฟนฟูขึ้นมาใหมดวย



คอนกรีตในป 1960 เสร็จสมบูรณในป 2011 หลังคาเดิมซึ่งเปนสีเทากลับกลายเปนสีแดง เปนเอกลักษณไมซ้ํากับ

ปราสาทแหงอ่ืนในญี่ปุน (ไมรวมคาเขาชมปราสาททานละ 410 เยน) 

 

 
 

 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู บุฟเฟตชาบูหมู

สไตลญี่ปุน 

ที่พัก  โรงแรม AIZU WAKAMATSU WASHINGTON HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

 

วันทีส่ี ่        หมูบานญี่ปุนโบราณโออุชิจูก ุ- นิกโก - ศาลเจาโทโชกุ -  สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชเูซนจิ - หางฯ อิออน จัสโก 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานญี่ปุนโบราณโออุชิจูกุ ยอนกลับไปหลายรอยปกอนในสมัยเอโดะ หมูบานแหงนี้

เปนเสมือนแหลงที่พัก ตั้งขนาบขางถนนหลักทีม่ีชื่อวาถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนนี้เคยเปนเสนทางหลักในการคมนาคม

และการคา เชื่อมตอระหวางอาณาจักรไอสึ และเมืองอิไมชิ บานโบราณที่อดีตเคยเปนเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูก

สรางเมือ่หลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญี่ปุนโบราณที่มุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆเรียงรายกันสองฝงกินระยะทาง

ประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบานโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง  เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบานโออุจิจูคุไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนเขตอนุรักษสิ่งปลูกสรางอันทรงคุณคาของชาติ ซึ่งในปจจุบันหมูบานโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรับ

การบูรณะใหม จนกลายเปนรานขายของที่ระลึก รานคาขายสินคาพื้นเมือง รานอาหารและที่พักแบบญี่ปุนเพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยว ปจจุบนัมนีักทองมาเยี่ยมชมหมูบานนี้กวา 1.2 ลานคนตอป 

 



 
 

 นําทานชม ศาลเจาโทโชกุ เปนศาลเจาประจําตระกูลโทกุงาวะที่โดงดังในอดีตและยังเปนสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอ

ยะสุ” โชกุนผูพลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุน พรอมสักการะเทพเจาคุมครองและปกปองลูกหลานของตระกูลและ

บรรดาผูเลื่อมใส ชมเจดีย 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต และสิ่งของมีคา แลวชมงาน

แกะสลัก อันเปนโบราณวัตถุล้ําคาที่มีมากกวา 5,000 ชิ้น แลวตื่นตากับซุม ประตูโยเมมง อันเปนสถาปตยกรรมที่มี

ความสําคัญในแงประวัติศาสตรศิลปของญีปุ่นและยังเปนศิลปะชิ้นเอกและมีชื่อเสียงของประทศญี่ปุน  

 

 
 

 

ศาลเจาโทโชกุ เปนที่ที่มีสถาปตยกรรมวิจิตรงดงามมาก  โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งซุมโยเมมง ที่ประดับประดาดวยสิงหและมังกรในทวงทาและลีลาที่

ตางกันอยางมากมาย  ตัวเสาทําจากไมเคยากิรองรับน้ําหนัก 12 ตน โดย

ในอดีตจะมีเพียงซามูไรชั้นสูงเทานั้นที่สามารถผานเขาออกประตูนี้ไดแต

ตองทิ้งดาบไวดานนอกเสียกอนตามธรรมเนียมดานความปลอดภัยสําหรับ



งานไมแกะสลักท่ีมีคณุคาทางดานประวัติศาสตร ของศาลเจาโทโชกุ คือ งานแกะสลักปริศนาธรรม รูปลิงปดหู ปดตา 

และปดปาก เปนการสอนใหผูคนละเวนการดู การฟง และการพูดในสิ่งที่ไมดี ซึง่ปริศนาาธรรมนี้ไดรับอิทธิพลมาจาก

ลัทธเิตา ซึ่งเปนการผสมผสานที่เขากันอยางลงตัวของลัทธิเตา และศาสนาชินโต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ที่คานในฉนวนทางเดินจะมีรูปสัตวอีกหนึ่งรูปที่โดงดัง ก็คือ รูปแมวหลับ ที่ดูเหมือนแมวนี้กําลังนอนหลับ 

แตแทจริงแลวแมวตัวที่เห็นนี้ไมไดหลับ  แตจะรูไดก็ตอเมื่อเดินไปที่ดานหลังของภาพแมวหลับนี้  แลวจะไดเห็นรูป

นกกระจอกท่ีกําลังตื่นตระหนกอยูคูหนึ่ง แผนภาพแกะสลักนี้สื่อถึงวารัฐบาลทหารเอโดะที่มองเผินๆเหมือนแมวหลับ

อยูนี ้ ในความจริงเปนแมวที่พรอมจะกระโดดตระครุบนกอยู  หากแวนแควนใดไมอยูในรองรอยแลวรัฐบาลเอโดะก็

พรอมจะบดขยี้ในทันที  ทั้งนี้ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปยมไปดวยอารมณและจินตนาการอยางมากมาย เชน 

มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกร หัวเราะ เปนตัน ใหทานไดเลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตาม

อัธยาศัย  

(ไมรวมคาเขาทานละ 1,300 เยน) 

 จากนั้นนําทานผานชม  สะพานชินเคียว ซึ่งเปนของศาลเจาฟูทาราซัง เปน 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของ

ประเทศญี่ปุนรวมกับสะพานคินไตเคียว ที่อิวาคูนิกับสะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ, โอสึกิ  สะพานชินเคียวเปน

สะพานโคงสีแดง ทอดขามแมน้ําไดยะ ตรงเชิงปากทางขึ้นสูแหลงมรดกโลก ชื่อวาสะพานชินเคียว หรือ สะพาน

อสรพิษคู มีความยาว 28 เมตร กวาง 7 เมตร สูงจากระดับน้ําประมาณ 10 เมตร สรางจากไมโดยมีเสาหิน รองรับ

น้ําหนัก ซึ่งเปนสะพานที่สวยงามอีกแหงหนึ่งของบรรดาสะพานไมของญี่ปุน ทาดวยสีแดง สมัยกอนสะพานนี้ใช

เฉพาะเจานายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศเทานัน้ในการขามแมน้ําไดยะ 

 

 

 



เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

บาย  นําทานเก็บภาพประทับใจกับ ทะเลสาบชูเซ็นจิ เชิงเขานันไต เกิดจากทะเลสาบที่กอตัวจากการระเบิดของหิน

ละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งเปนทะลสาบที่อยูสูงที่สุดในญี่ปุน เหนือระดับน้ําทะเล 1,270 เมตร ทําใหอากาศ

ที่นี่เย็นตลอดป (โดยเฉพาะในฤดูใบไมรวง ซึ่งอาจจะมีลมพัด ทําใหรูสึกหนาวมากขึ้น ควรเตรียมเสื้อหนาวและเสื้อ

กันลมมาใหพรอม) เพลิดเพลินกบัการนั่งชมวิวบนรถบสัที่ขึ้นเขาสูงชันและโคงหักศอกอันเปนความมหัศจรรยในการ

สรางทางโดยแตละโคงจะมีชื่อโคงเปนของตัวเอง 

 
 

นําทานอิสระชอปปง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จัสโก  ซื้อของฝากกอนกลับ อาทิ ขนม

โมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขียวสามารถหาซือ้ไดท่ีนี่ไดเลย  **เพื่อไมเปน

การเสียเวลาชอปปงอสิระอาหารค่ําตามอัธยาศัย** 

พักที่ โรงแรม HOTEL ROUTE INN UTSUNOMIYA หรือระดับเดียวกัน 

 

วนัที่หา เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ   คาเนะ - ชอปปงของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - ดิวตี้

ฟรี - ยานชินจุกุ - สนามบินนาริตะ 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทาเดินทางสู เมืองคาวาโกเอะ เมืองเกาท่ีไดข้ึนชื่อวาเปนเมืองเกียวโตนอย เมืองคาวาโกเอะมีเสนหแบบโบราณที่

ยังคงสภาพใหเราไดเห็นจนถึงทุกวันนี้ อดีตหัวเมืองสําคัญในสมัยเอโดะ ที่พรอมจะพาเรายอนยุคสูสมัยเอโดะดวย

อาคารบานเรือนแบบดั้งเดิมพรอมแสดงใหเห็นถึงวิถีการใชชีวิตของชาวญี่ปุนในสมัยที่ขาวเปนสมบัติอันล้ําคาของ

ชาวญี่ปุน  จากนั้นนําทานสู ถนนคุราซึคุริ ยานเมืองเกาใหทานไดเก็บภาพบรรยากาศยอนยุคสมัยเอโดะ บานเรือน

ยอนยุคท่ีถอดยาวริมสองฝง  พรอมใหทานไดชม หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ กอสรางเปนอาคารสามชั้นสูง 16 เมตร 

อายุยาวนานกวา 350 ป ไดชื่อวาเปนสัญลักษณของเมืองคาวาโกเอะ  จากนั้นใหทานไดเดินเที่ยว  ตรอกขนม

โบราณคาชิยะ  โยโคโช เปนซอยเล็ก ๆ ที่มีรานคาขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารวางซึ่งสวนใหญจะมี

ราคาประมาณ 50 เยน สวนใหญก็เปนบานของชาวบานในยานนั้นที่เปดเปนรานขนมกันมาตั้งแตสมัยโบราณ 



นักทองเที่ยวจํานวนมากมาที่นี่เพื่อเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของชวงเวลาสมัยโชวะ  อิสระใหทานไดเลือกซื้อของ

ฝาก สินคาพื้นเมืองมากมายตามแบบฉบับของเมืองคาวาโกเอะ **เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาชอปปงอิสระอาหาร

กลางวันตามอัธยาศัย** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานชอปปงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ รานคาปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี  

อิสระใหทานไดเลือกชอปปงยานดัง ยานชินจุกุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่นี่ 

ไมวาจะเปน รานซานริโอะ รานขายเครือ่งอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่

ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP 

FOAM ที่ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยางดี  และสินคาอื่น ๆ  

หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเปาสุดฮิต BAO 

BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา หลากหลายแบรนดดัง 

อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MART  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



**เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาชอปปงอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย** ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู 

สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

20.15 น. เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง 

 

วนัที่หก  กรุงเทพฯ 

 

01.20 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 

 

อัตราคาบริการ 
 

 

กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน 
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทวัรไมรวมตั๋ว 

01 – 06 เมษายน 2563 33,999 8,000 23,999 

02 – 07 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 
35,999 8,000 25,999 

03 – 08 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 
35,999 8,000 25,999 

04 – 09 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 
35,999 8,000 25,999 

05 – 10 เมษยน 2563 

(วันจักรี) 
33,999 8,000 23,999 

07 – 12 เมษายน 2563 35,999 8,000 25,999 

08 – 13 เมษายน 2563 35,999 8,000 25,999 

09 – 14 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 
37,999 8,000 27,999 

10 – 15 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 
39,999 8,000 29,999 



11 – 16 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 
39,999 8,000 29,999 

12 – 17 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 
39,999 8,000 29,999 

13 – 18 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 
39,999 8,000 29,999 

16 – 21 เมษายน 2563 32,999 8,000 22,999 

 
 บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ

ทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกบัการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวร

ทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง  

 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจาก

ทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่

เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงือ่นไขของสายการบิน 

 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาโปรโมช่ัน 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วนั ไมวาจะดวย

วัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติ

การเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้ 

 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางทัวรจัดเตรียมให 

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให 



อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามทีร่ะบุในรายการ พกัหองละ 2 ทาน    คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดนิทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะ

สั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม 

ทานละ 1,700 บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก

รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทปิคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือ

เอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงนิไมวากรณีใดๆ ใหถือวา

นักทองเทีย่วสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 08.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบรษิทั 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการ

จองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง

แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี

ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้



2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว                      

***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน*** 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงนิคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการทีช่ําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงนิคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว 

เชน การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครื่องบนิ การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบรกิารทัง้หมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 08.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบรษิทั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนีักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบรษิัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วัน

กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง

บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวน

ใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เปนตน 



7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คา

ภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผู

มีอํานาจของบริษัทกํากบัเทานั้น  

 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้น

ไมเกิน 1,000 มลิลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด

เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่

โหลดใตทองเครือ่งบินเทานั้น  

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไส

กรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราทีสู่งมาก 

 
 


