
 

 

รหสัทวัร ZET1903890 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว นารติะ นิกโก เซนได 6วนั3คืน [XJ] 
ชมซากุระแบบไมซํา้ใคร!! เช็คอินสวนฟุนาโอกะโจชิ น่ังรถรางชมอุโมงคซากุระ ไมพลาดชมจดุ
ซากุระพันตนที่สวยที่สดุ @ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ #วาวมากแม สวนดอกไมฮติาชิ-ซีไซด-ปารค  
ศาลเจาโทโชกุ สะพานชินเคียว หางฯ-อิออน ปราสาทสึรุกะ ชมซากุระริมแมน้ํา-Fujita หมูบาน
ญี่ปุ�นโบราณโออุชิจูก ุ ทะเลสาบอินาวะชิโระ เซนได  ชอปปم�ง-ณ-ถนนคลิสโรด วัดโจกิซงั  ชินจูกุ   
สวนสาธารณะ-Funaoka-Joshi-Park ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ เมืองคาวาโกเอะ ถนนคุราซึคุระ 
หินาฬิกาโทคิโนะ-คาเนะ ชอปปم�งของฝากตรอกคาชินะโยโคโช ดิวตีฟ้รี  ทะเลสาบซูเซนจ ิ
 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 
 
20.30 น. พรอมกนัทีส่นามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบนิ AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษทัฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ�าสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที ่
XJ600 บรกิารอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบรกิารอาหารรอนเสริฟทั้งขาไปและขากลับ 
(น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

 
 

วันทีส่อง สนามบนินารติะ - สวนดอกไมฮิตาชิ ซีไซดปารค - เซนได - ปราสาทอาโอบะ - 
ชอปปم�ง ณ ถนนคลสิโรด 
 

08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขัน้ตอนศุลกากรแลว จากน้ันนําทาน
เดินทางสู จังหวดัอิบารากิ นําทานชม สวนฮติาชิ ซีไซด ปารค เปนสถานที่
ทองเที่ยวอันสวยงามอยูใกลๆ โตเกียวซึง่สวนแหงน้ีต้ังอยูในจงัหวดัอิบารากิ  สวน
ฮิตาชิเปนสวนดอกไมขนาดใหญ มพีื้นที ่1.9 ลาน ตร.ม. มีช่ือเสียงเร่ือง ดอกไมที่จะ
บานใหชม ผัดเปลี่ยนสายพันธุ ตลอดทั้งป ตามฤดูกาล (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 
ภายในสวนมีทุงดอกไมตามฤดูกาลหลากหลายสายพันธุที่ออกดอกหมุนเวียนให
ชมตลอดป ในฤดูใบไมผลิจะไดชมทุงดอกนารซสิซัส และดอกทิวลิป เม่ือถึงชวง
ตนฤดูรอนจะมีทุงดอกเนโมฟลา (เบบบีลูอายส) และดอกกหุลาบ สวนดอก
บานช่ืนจะบานในชวงกลางฤดูรอน เม่ือเขาสูฤดใูบไมรวงก็จะไดชมทุงดอกโคเชีย



 

 

และทุงดอกคอสมอส นอกจากน้ียังมีเสนทางปم�นจักรยานที่นักทองเที่ยวสามารถปم�น
ชมภายในสวน รวมถงึโซนอ่ืน ๆ อีกมากมายที่นาสนใจ เชน สวนสนุก สนาม BMX 
วิบาก สนามกีฬา และสถานทีท่ําบารบีคิว เปนตน 

 
 

ตารางแสดงชวงเทศกาลดอกไม 
 

 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิาร
ทานดวยเมนู บฟุเฟ�ตปم�งยางยากินิค ุ

 
จากน้ันมงหนาสู เมืองเซนได นําทานชม ซากปราสาท
เซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ สรางขึ้นในป 1600 โดยขุนนางนามวา ดาเตะ มา
ซามูเนะ สรางขึ้นสาํหรับป�องกันเมือง ปราสาทแหงน้ีลอมรอบไปดวยแมน้ํา ภูเขาและ
ป�าซึ่งยงัคงอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ แมปจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แตกําแพงหิน
และประตน้ัูนไดรับการบูรณะขึ้นใหมอีกคร้ัง จากทาํเลทีต้ั่งของบริเวณปราสาท ทาน
สามารถมองเห็นววิทิวทศันที่งดงามของเมืองเซนได (ไมรวมคาเขาชมพิพิธภณัฑ
ทานละ 700 เยน) 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสูยานชอปปم�งขนาดใหญที่ไมแพ ยานดัง ๆ ของเมืองอ่ืน เรียก
ไดวาชินไซบาชิแหงโอซากา หรือจะเปนชินจกูแุหงโตเกียว มอีะไรที่น่ีกม็ีเชนเดียวกนั 
ยานชอปปم�งทีน่ี่กคื็อ Clis Road อยูใจกลางเมืองเซนได เปนถนนสายชอปปم�งที่
ใหญที่สดุของเมืองเซนได หางจากสถานีรถไฟ JR Sendai เพียงไมกีร่อยเมตร มี
รานคาตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปน Daiso, Aeon, ABC Mart, Donqi, 
Matsumoto , H&M , ABC MART , ZARA , UNIQLO รานสินคาแบรนด
เนมมือสอง ฯลฯ เปนตน **เพ่ือไมเปนการเสียเวลาชอปปم�งอสิระอาหารคํา่ตาม
อัธยาศัย** 

พัก  โรงแรม HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือระดับเดียวกัน   
 



 

 

วันทีส่าม ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ - ฮโิตะเมะเซม็บงซากุระ (ทวิแถวซากรุะพันตน) - 
ฟุกชิุมะ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - ปราสาทสรึุกะ 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทาน ชมซากรุะสวนฟุนาโอกะโจชิ ต้ังอยูในพื้นที่ของเมืองชิบาตะ ถอืวาเปนหนึง่
ในจุดชมซากรุะที่มีช่ือเสียงในนามจุดที่มีตนซากุระสวยที่สดุในดินแดน
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบนสวนแหงน้ีบนภูเขาเตม็ไปดวยตนซากรุะมากมาย
โดยเริ่มตั้งแตบริเวณสองขางทางจากลานจอดรถไปจนถงึบนภูเขา ภายในสวน
แหงน้ีมีทั้งดอกซากุระสชีมพูออน และยังมีทุงดอกแดฟโฟดลิ หรือทีรู่กันในอีก
หน่ึงช่ือเรียก ดอกซุยเซน ซึง่จดุชมววิหลกัของที่สวนน้ีน้ันคือบริเวณจุดยอดสุดของ
ภูเขา รองลงมาคือบริเวณกลางภูเขา และจุดที ่3 คือตรงบริเวณจัตุรัสที่เราเดินเขาไป
จากโอเตมอน (ประตูหลัก) นําทกุทานน่ังรถรางเพ่ือขึง้ไปยังจุดชมซากุระยอดสุด
ของภูเขา ระยะทาง 305 เมตรจากบริเวณลานจอดรถไปยังจดุสงูสุดของสวนแหงน้ี 
(ราคาทัวรน้ีรวมน่ังรถรางไป-กลับ) ระหวางทางน้ัน รถรางจะนําทานวิง่ผานอุโมงค
ซากุระ ระยะทางประมาณ 300 เมตร บอกไดเลยวาสวยจนมิรูลมืเลยทีเดียว ซึง่ 
"เทศกาลชมดอกซากรุะเมืองชิบาตะ" จะถกูจัดขึ้นเปนประจําทุกปตัง้แตชวงตน
เดือนเมษายนไปจนถงึสิน้เดือน ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปน้ันๆ 

   



 

 

 
นอกจากน้ีบนจุดยอดสดุของภูเขาทุกทานสามารถชม รูปปم�นพระโพธิสตัวเจาแม
กวนอิม ซึง่รูปปم�นน้ีต้ังอยูเหนือยอดเขาภายในสวนฟุนาโอกะโจชิ ซึ่งกลายเปน
สัญลักษณประจําเมืองชิบาตะ ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนที่สวดขอสันติภาพและความมั่นคง 
และเพื่ออุทิศใหกับดวงวญิญาณของซีซูผูเปนภรรยา ของโทคุสะบุโระ โนกุจิ ศิลปน
จากเขตฟุนาโอกะ จากน้ันนําทุกทานน่ังรถรางกลับไปยังรถบัสเพื่อเดินทางตอไปยัง ฮิ
โตะเมะเซ็มบงซากรุะ (ทิวแถวซากุระพันตน) ต้ังอยูเลียบแมน้ําชิโรอิชิ ตลอด
ทางเดนิริมแมน้ําชิโรอชิิซึง่ไหลผานกลางเมืองโอกาวาระและเมืองชบิะ ระยะทาง
กวา 8 กิโลเมตรน้ัน ทุกทานสามารถเพลิดเพลินไปกับตนซากุระมากมายเรียง
รายกวาพันตน ซึง่ความสวยงามของที่น้ีติดอนัดับจดุชมซากุระยอดนิยม 1 ใน 100 
แหง ซึ่งชวงเวลาที่เหมาะสมกบัการชมซากรุะทีฮ่ิโตะเมะเซ็มบง เริ่มตัง้แตตน
เดือนเมษายนไปจนถงึปลายเดือนเมษายน ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศในปน้ันๆ 
 



 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันมุงสู เมืองฟุกชิุมะ นําทานชม ทะเลสาบอินาวะชิโระ ทะเลสาบอินะวะชิโระ 
เปนทะเลสาบทีม่ขีนาดใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ�น ตัง้อยูที่เมอืงอนิะวะชิโระ 
ใจกลางของจงัหวัดฟุคุชิมะ และเปนทางเขาสูอุทยานแหงชาติบันได อะซะฮี  ซึง่เปน
เทือกเขาทีม่ีช่ือเสียงในแถบน้ี  ทะเลสาบอินะวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 
ทําใหน้ํามีลกัษณะของธาตทุี่เปนกรดจนส่ิงมีชีวิตไมสามารถอาศัยอยูใตน้ําได สงผล
ใหน้ําใสจนไดรับขนานนามวา “ทะเลสาบแหงกระจกสวรรค” โดยเฉพาะฤดหูนาวที่
เราจะไดเห็นภาพทวิเขาหมิะสลับซับซอนปรากฏบนผิวน้ําใส อีกทัง้สามารถพบเห็นฝงู
หงสไดต้ังแตพฤศจิกายน – เมษายนของทุกป ภาพของฝูงหงสนับรอยตัวที่ลอยอยู
เหนือผวิน้ําจงึเปนภาพทีคุ่นตาของทะเลสาบแหงน้ี 

 
 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ปราสาทสรึุกะ (Tsuruga Castle) ถูกสรางขึ้นในป 
1384 มีการเปล่ียนผูปกครองมาหลายคร้ังในชวงที่ยังเปนภมูิภาคอาอิซุ และถกู
ทําลายลงหลังจากเกิดสงครามโบชิน ป 1868 ซึ่งเกิดการจลาจลตอตานรัฐบาลสมัย
เมจิ ทาํใหสิ้นสุดยคุศักดินายึดอํานาจทานโทคุกาวาโชกุน ตอมาปราสาทไดถกูฟم�นฟู
ขึ้นมาใหมดวยคอนกรีตในป 1960 เสร็จสมบูรณในป 2011 หลังคาเดิมซึ่งเปนสีเทา
กลับกลายเปนสีแดง เปนเอกลักษณไมซํ้ากับปราสาทแหงอ่ืนในญี่ปุ�น (ไมรวมคาเขา
ชมปราสาททานละ 410 เยน) 

 

 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บรกิารทานดวย
เมนู บุฟเฟ�ตชาบหูมูสไตลญีปุ่�น 

 
 
ที่พัก โรงแรม AIZU WAKAMATSU WASHINGTON  

HOTEL   หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่ี ่ หมูบานญี่ปุ�นโบราณโออชิุจูกุ - นิกโก - ศาลเจาโทโชกุ -  สะพานชินเคียว - 
ทะเลสาบชูเซนจิ - หางฯ อิออน จัสโก 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานญี่ปุ�นโบราณโออุชิจูก ุยอนกลับไปหลายรอยปกอน

ในสมัยเอโดะ หมูบานแหงน้ีเปนเสมือนแหลงที่พัก ตัง้ขนาบขางถนนหลักที่มชีื่อวา
ถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลักในการคมนาคมและการคา เช่ือมตอ
ระหวางอาณาจกัรไอสึ และเมอืงอิไมชิ บานโบราณที่อดีตเคยเปนเมืองสําคัญในยคุเอ
โดะถกูสรางเมือ่หลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณทีม่งุหลงัคาทรงหญาคา
หนาๆเรียงรายกันสองฝم�งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบานโบราณ
ประมาณ 40 – 50 หลัง  เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบานโออุจจิคุูไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
เขตอนุรักษสิง่ปลกูสรางอันทรงคุณคาของชาติ ซึง่ในปจจุบันหมูบานโบราณหลายหลัง
ในโออุจิ จคุูไดรับการบูรณะใหม จนกลายเปนรานขายของที่ระลกึ รานคาขายสินคา
พื้นเมือง รานอาหารและที่พกัแบบญี่ปุ�นเพื่อดึงดดูนักทองเที่ยว ปจจบัุนมีนกัทองมา
เย่ียมชมหมูบานน้ีกวา 1.2 ลานคนตอป 

 



 

 

 
 
 นําทานชม ศาลเจาโทโชกุ เปนศาลเจาประจําตระกูลโทกงุาวะที่โดงดังในอดีตและยงั

เปนสสุานของ “โทกงุาวะ อิเอยะส”ุ โชกุนผูพลกิชะตาชีวติของชาวญี่ปุ�น พรอม
สักการะเทพเจาคุมครองและปกป�องลกูหลานของตระกูลและบรรดาผูเล่ือมใส ชม
เจดีย 5 ช้ัน สถานที่รวบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต และสิ่งของมคีา แลวชม
งานแกะสลัก อันเปนโบราณวตัถุลํ้าคาที่มมีากกวา 5,000 ช้ิน แลวต่ืนตากับซุม 
ประตูโยเมมง อันเปนสถาปตยกรรมทีม่ีความสําคัญในแงประวติัศาสตรศิลป�ของ
ญีปุ่�นและยงัเปนศิลปะช้ินเอกและมีช่ือเสียงของประทศญี่ปุ�น  

 



 

 

 
 
 
 

ศาลเจาโทโชกุ เปนทีท่ี่มีสถาปตยกรรม
วิจิตรงดงามมาก  โดยเฉพาะอยางยิง่
ซุมโยเมมง ทีป่ระดับประดาดวยสิงห
และมงักรในทวงทาและลีลาทีต่างกัน
อยางมากมาย  ตัวเสาทําจากไมเคยากิ
รองรับน้ําหนัก 12 ตน โดยในอดีตจะมีเพียงซามูไรช้ันสูงเทาน้ันที่สามารถผานเขา
ออกประตูน้ีไดแตตองทิง้ดาบไวดานนอกเสียกอนตามธรรมเนียมดานความปลอดภัย
สําหรับงานไมแกะสลักทีม่คุีณคาทางดานประวัตศิาสตร ของศาลเจาโทโชกุ คือ งาน
แกะสลักปริศนาธรรม รูปลิงปดหู ปดตา และปดปาก เปนการสอนใหผูคนละเวนการ
ดู การฟง และการพดูในสิ่งที่ไมดี ซึง่ปริศนาาธรรมน้ีไดรับอิทธิพลมาจากลัทธิเตา ซึ่ง
เปนการผสมผสานที่เขากันอยางลงตวัของลทัธิเตา และศาสนาชินโต 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
นอกจากน้ีทีค่านในฉนวนทางเดินจะมีรูปสตัวอีกหน่ึงรูปที่โดงดัง กคื็อ รูปแมวหลับ ที่
ดูเหมือนแมวน้ีกาํลังนอนหลับ แตแทจริงแลวแมวตัวที่เห็นน้ีไมไดหลับ  แตจะรูไดก็
ตอเมื่อเดินไปทีด่านหลังของภาพแมวหลับน้ี  แลวจะไดเห็นรูปนกกระจอกทีก่ําลงัตื่น
ตระหนกอยูคูหน่ึง แผนภาพแกะสลักน้ีสื่อถึงวารัฐบาลทหารเอโดะทีม่องเผินๆเหมอืน
แมวหลับอยูน้ี  ในความจริงเปนแมวที่พรอมจะกระโดดตระครุบนกอยู  หากแวน
แควนใดไมอยูในรองรอยแลวรัฐบาลเอโดะก็พรอมจะบดขยี้ในทันที  ทัง้น้ียังมี
ประติมากรรมที่เต็มเปم�ยมไปดวยอารมณและจินตนาการอยางมากมาย เชน 
มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกร หัวเราะ เปนตัน ใหทานไดเลือกมุม
ประทับใจบันทกึภาพความงามตามอธัยาศยั  
(ไมรวมคาเขาทานละ 1,300 เยน) 

 จากน้ันนําทานผานชม  สะพานชินเคียว ซึง่เปนของศาลเจาฟทูาราซัง เปน 1 ใน 3 
ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ�นรวมกบัสะพานคินไตเคียว ที่อิวาคูนิกบั
สะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ, โอสกิึ  สะพานชินเคียวเปนสะพานโคงสแีดง ทอดขาม
แมน้ําไดยะ ตรงเชิงปากทางขึ้นสูแหลงมรดกโลก ช่ือวาสะพานชินเคียว หรือ สะพาน
อสรพิษคู มีความยาว 28 เมตร กวาง 7 เมตร สูงจากระดับน้ําประมาณ 10 เมตร 
สรางจากไมโดยมีเสาหิน รองรับน้ําหนัก ซึ่งเปนสะพานที่สวยงามอีกแหงหนึง่ของ
บรรดาสะพานไมของญีปุ่�น ทาดวยสีแดง สมัยกอนสะพานน้ีใชเฉพาะเจานายช้ันสงู
หรือเช้ือพระวงศเทาน้ันในการขามแมน้ําไดยะ 

 



 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 
บาย  นําทานเก็บภาพประทบัใจกบั ทะเลสาบชูเซ็นจ ิเชิงเขานันไต เกิดจากทะเลสาบทีก่อ

ตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งเปนทะลสาบที่อยูสูง
ที่สุดในญ่ีปุ�น เหนือระดับน้ําทะเล 1,270 เมตร ทําใหอากาศที่น่ีเย็นตลอดป 
(โดยเฉพาะในฤดูใบไมรวง ซึ่งอาจจะมีลมพดั ทําใหรูสึกหนาวมากขึ้น ควรเตรียมเสื้อ
หนาวและเส้ือกันลมมาใหพรอม) เพลดิเพลินกับการน่ังชมวิวบนรถบัสที่ขึ้นเขาสงูชัน
และโคงหักศอกอันเปนความมหศัจรรยในการสรางทางโดยแตละโคงจะมชีื่อโคงเปน
ของตัวเอง 



 

 

 

 
 

นําทานอิสระชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จสัโก  
ซื้อของฝากกอนกลับ อาท ิขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลใน
รสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซือ้ไดทีน่ี่ไดเลย  **เพ่ือไมเปนการเสียเวลาช
อปปم�งอสิระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย** 

พักที ่ โรงแรม HOTEL ROUTE INN UTSUNOMIYA หรือระดบัเดียวกัน 
 
วันทีห่า เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึครุะ - หอนาฬิกาโทคโินะ   คาเนะ - ชอปปم�งของ

ฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - ดวิตีฟ้รี - ยานชินจุก ุ- สนามบนินาริตะ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทาเดินทางสู เมืองคาวาโกเอะ เมอืงเกาทีไ่ดขึ้นช่ือวาเปนเมืองเกียวโตนอย เมือง
คาวาโกเอะมีเสนหแบบโบราณที่ยังคงสภาพใหเราไดเห็นจนถึงทุกวันน้ี อดตีหวัเมือง
สําคัญในสมัยเอโดะ ที่พรอมจะพาเรายอนยุคสูสมัยเอโดะดวยอาคารบานเรือนแบบ
ด้ังเดิมพรอมแสดงใหเห็นถงึวถิกีารใชชีวิตของชาวญีปุ่�นในสมัยที่ขาวเปนสมบัติอันล้ํา
คาของชาวญี่ปุ�น  จากน้ันนําทานสู ถนนคุราซคึุริ ยานเมืองเกาใหทานไดเกบ็ภาพ
บรรยากาศยอนยคุสมัยเอโดะ บานเรือนยอนยุคทีถ่อดยาวริมสองฝم�ง  พรอมใหทาน
ไดชม หอนาฬิกาโทคโินะคาเนะ กอสรางเปนอาคารสามช้ันสงู 16 เมตร อายุ



 

 

ยาวนานกวา 350 ป ไดช่ือวาเปนสัญลักษณของเมืองคาวาโกเอะ  จากน้ันใหทานได
เดินเที่ยว  ตรอกขนมโบราณคาชิยะ  โยโคโช เปนซอยเลก็ ๆ ทีม่ีรานคาขายขนม
โหลราคาถกูแบบโบราณและอาหารวางซึง่สวนใหญจะมีราคาประมาณ 50 เยน สวน
ใหญก็เปนบานของชาวบานในยานน้ันที่เปดเปนรานขนมกันมาต้ังแตสมัยโบราณ 
นักทองเที่ยวจํานวนมากมาที่น่ีเพือ่เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของชวงเวลาสมัยโช
วะ  อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก สินคาพืน้เมืองมากมายตามแบบฉบับของเมอืง
คาวาโกเอะ **เพ่ือไมใหเปนการเสียเวลาชอปปم�งอสิระอาหารกลางวันตาม
อัธยาศัย** 

 

 
 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีที่ 
รานคาปลอดภาษี ณ ดวิตฟีรี  อิสระใหทานไดเลือกชอปปم�งยานดัง ยานชินจกุุ ให
ทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซือ้สินคานานาชนิด ไดจากที่น่ี ไมวาจะเปน รานซาน
ริโอะ รานขายเครือ่งอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจติอล นาฬิกา เครื่องสําอาง 
ตางๆ กันทีร่าน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย 
อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคาถกูกวาบานเรา 3 เทา, 
ครีมกนัแดดชิเซโด แอนเนสซาทีค่นไทยรูจักเปนอยางด ี และสินคาอืน่ ๆ  หรือ



 

 

ใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสนิคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, 
UNIQLO, กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES 
GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา หลากหลายแบรนดดัง อาทิ NIKE, 
CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MART  
 

   
**เพ่ือไมใหเปนการเสียเวลาชอปปم�งอสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย** ไดเวลาอัน
สมควรนําทานเดนิทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสูกรงุเทพฯ 

20.15 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607 บรกิาร
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 
 
 
 
 



 

 

วันทีห่ก  กรุงเทพฯ 
 
01.20 น. ถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพ 
 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาที่ทกุคร้ัง

กอนทาํการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน 
โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลอืกใชบริกา 
 

อัตราคาบริการ 
 

 
กําหนดการเดินทาง 

 
ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน พักเดี่ยวเพิม่ ราคาทวัรไมรวมตั๋ว 

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

02 – 07 เมษายน 2563 (วนัจกัรี) 35,999 8,000 25,999 

03 – 08 เมษายน 2563 (วนัจกัรี) 35,999 8,000 25,999 

04 – 09 เมษายน 2563 (วนัจักรี) 35,999 8,000 25,999 

05 – 10 เมษยน 2563 (วนัจักรี) 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 

 



 

 

บริการน้ําดื่มวนัละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 
** ราคาเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทปิคนขับรถ   

และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอทาน*** 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดนิทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษทั
จะไมคนืมัดจําไมวาดวยกรณใีดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบรษัิทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกบัการ
สายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทกุครัง้ เพ่ือประโยชน
แกตัวทานเอง  
 
กรณุาชาํระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์
ในการคืนมัดจําทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดชําระคาตัว๋เครื่องบนิเต็มใบใหกับสายการ
บินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรณุาชาํระ 21 วัน
กอนการเดินทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบนิ 
 2. คาทัวรไมมีราคาเดก็ เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 



 

 

 
** สั่งซื้อซิมกบัเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
 
สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย 
ไมวาจะเปน ญีปุ่�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยม ี
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม 
สามารถสัง่ซื้อไดกบัทางเจาหนาที่ และชําระเงินพรอมมัดจําคาทวัร หรอืคาทัวรสวนที่เหลอื 
 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรอื
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบตัิการเขา
ประเทศญีปุ่�น* ดังตอไปน้ี 
 



 

 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทวัรจดัเตรียมให 
2. สิ่งทียื่นยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจกั โรงแรม 
และอื่นๆ) ทางทัวรจดัเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงทีม่ ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ   
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญีปุ่�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลบัมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสยีคาใชจายในการทําวีซาเพิม่ ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่
นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจาํเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพือ่
สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถงึกรณีเช็คของทานถูกปฏเิสธการจายเงนิไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเทีย่วสละสทิธิ
การเดินทางในทัวรน้ันๆ 
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทาํการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีทีนั่กทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรอืเล่ือนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพือ่แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี 
(ผูมช่ืีอในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจ
พรอมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมดุ
บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงนิเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการ

ที่ชําระแลว ***ในกรณทีี่วนัเดินทางตรงกับวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 



 

 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสาํรองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบนิ การจองที่พกัฯลฯ 
3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลาํ 
Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตวัแทนในประเทศหรอื
ตางประเทศ  จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํหรือคาบริการทัง้หมด   
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทาํการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ 15 
คน  

 
 
เงือ่นไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนัีกทองเที่ยวรวมเดนิทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมวีีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทกุทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่



 

 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกบัทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัด
จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวิติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสยัอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําตดิตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซปิล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมขีนาดบรรจุภณัฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มกีฎหมายหามนําผลติภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทกุชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิง่เหลาน้ี หาก
เจาหนาทีต่รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราทีสู่งมาก 


