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ก ำหนดกำรเดินทำง :   28 ธันวำคม 2561 – 01 มกรำคม 2562 

ราคา 

36,900.- 
บาท / ท่าน 

WONDERFUL JAPAN 
ปีใหม่ อนิ โตเกยีว  

5 วนั 3 คนื 

ไฮไลท์ 
 เล่นสกบีนลำนสกเีทยีม บริเวณภูเขำไฟฟูจิ 

 ชมควำมงำมธรรมชำติและภูเขำไฟฟูจิในมุมสวย 

 ขอพรเจ้ำแม่กวนอมิ วดัอำซำกสุะ เพือ่ควำมเป็นสิริมงคล  

 เดินเล่นเมอืงเก่ำ ณ เมืองคำวำโกเอะ 

 ช้อปป้ิงสุดมนัส์ในกรุงโตเกยีว ย่ำนชินจูก ุ

 เต็มอิม่กบัเมนูบุฟเฟ่ต์ขำปู พร้อมน ำ้จิม้รสเลศิ 

 ผ่อนคลำยกบักำร “แช่น ำ้แร่ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” เพือ่สุขภำพและผวิพรรณทีเ่ปล่งปลัง่ 
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วนัแรก สนำมบินดอนเมือง            

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมือง อำคำร 1 ผู้ โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 3 ประตู 1   
เคำน์เตอร์ 1 – 4 สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (XJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ600 
 **บริกำรอำหำรร้อนพร้อมเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง ** 

วนัทีส่อง สนำมบินนำริตะ – เมืองซำวำระ – แช่ออนเซ็น        (-/L/D) 
08.00 น. เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช 

ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ *เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.*  
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร รับกระเป๋าและท าภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว... น าท่านเดินทางสู่ เมืองซำวำระ  อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซาวาระเคยเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมยัเอโดะเป็นศูฯย์
กลางการขนส่งขา้วผา่นคลอง รู้จกักนัในช่ือวา่ เอโดะน้อย (Little Edo) ปัจจุบนัยงัเหลือการคา้ขายท่ีเก่าแก่ใหเ้ห็นอยู ่
ท่ีน่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษอ์าคารแบบดั้งเดิม และอาคารเก่าแก่ท่ีเหลืออยูย่งัคงมีผูค้นอาศยัอยูแ่ละท าธุรกิจ            

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัเมืองซาวาระกนัต่อเป็นฉากประกอบละครดงัอยา่ง Rising sun น าแสดงโดยพระนางคู่ขวญั 

ณเดช และญาญ่า และภาพยนตไ์ทยเร่ือง ฟัตจงัโตะ น าแสดงโดย บอยประกรณ์ และยิปโซ ดว้ย ท่ีน่ีมีสะพานขา้ม
คลองหลายจุด แต่ท่ีได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวคือ สะพำนจำจำ (Ja Ja Bridge) ท่ีมีน ้ าไหลออกมาจาก
สะพานทั้ง 2 ดา้น เดิมเคยเป็นสะพานส่งน ้าในสมยัก่อน (ไม่รวมค่าล่องเรือชมเมืองซาวาระ ท่านละ 1,300 เยน) ตรง
สะพานน้ีใกลก้บับา้นของคุณ อิโนะ ทาดาทา ซ่ึงเป็นผูส้ ารวจและท าแผนท่ีประเทศญ่ีปุ่นเป็นคนแรก (ไม่รวมค่าเข้า
พิพิธภัณฑ์ ท่านละ 500 เยน) 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั FUJI HOTEL หรือเทียบเท่ำ             
ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม --- พเิศษ!! อร่อยกบัเมนูบุฟเฟ่ต์ขำปู  

หลงัรับประทานอาหารใหท่้านได ้แช่น ้าแร่ (ออนเซ็น) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้ จะท าใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิต 
และใหผ้ิวพรรณสวยงาม (แช่คร้ังละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

วนัที่สำม  ลำนสก ี– หมู่บ้ำนบ่อน ำ้ศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะฮัคไค – โตเกยีว – วดัอำซำกซุะ       (B/L/D)  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ลำนสก ี เป็นสกีรีสอร์ทเลก็ๆตั้งอยูทิ่ศเหนือของภูเขาไฟฟจิูบริเวณทะเลสาบฟจิูทั้งหา้ มีส่ิงอ านวย

ความสะดวกครบครัน และมีมุมมองท่ีดีในการชมภูเขาไฟ บริเวณรีสอร์ทมีพ้ืนท่ีทั้งส าหรับผูเ้ร่ิมตน้เล่นสกีในระยะ 
500 เมตรแรกจะมีความลาดชนัต ่า และไต่ระดบัข้ึนไปเร่ือยๆ รวมถึงพ้ืนท่ีส่วนขนาดใหญ่ส าหรับเดก็เลก็ (รวมค่า
กระดานเล่ือน **ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี**) 

 จากนั้นน าเดินทางสู่ หมู่บ้ำนน ้ำศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีสร้างเป็นหมู่บา้นเลก็ๆ 
ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจิูโกะ (Lake Kawaguchiko) กบัทะเลสาบยามา
นาคาโกะ (Lake Yamanakako) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเก่าของทะเลสาบแห่งท่ี 6 ท่ีแหง้ขอดไปเม่ือ 200-300 ปีท่ีผา่นมา บ่อน ้า
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ทั้ง 8 น้ีเป็นน ้าจากหิมะท่ีละลายในช่วงฤดูร้อน ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟจิูผา่นหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายกุว่า 
80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพิเศษ ในวนัฟ้าใสทอ้งฟ้าเปืด เราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟจิูไดอี้กดว้ย 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น  นมสัการ เจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วัดอำ

ซำกุซะ วดัท่ีได้ช่ือว่าเป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว 
ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคล
ตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของ โคมไฟยกัษ์ ที่มขีนำดใหญ่ ณ ประตูทางเขา้ดา้นหนา้สุดของวดั ช่ือ 
ประตูฟ้าค ารณ และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารนั้น มีช่ือว่าถนน นากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึก
พ้ืนเมืองต่าง ๆ มากมาย   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่ำ             

วนัที่ส่ี เมอืงคำวำโกเอะ – โตเกยีว – ชินจูก ุ            (B/L/D) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ คำวำโกเอะ (Kawagoe) เมืองเก่าคาวาโกเอะ ไดรั้บฉายาว่าเป็น Koedo Kawagoe หรือเอโดะนอ้ย 

(Little Edo) เดินถนนคุรำซุคุริ (Kurazukuri) ถนนเส้นหลกัท่ีตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นเรือนสมยัเอโดะท่ี
ยงัคงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี บนถนนเส้นน้ีสามารถเห็น หอระฆงั (Bell Tower) หรือ โทคิโนะคาเนะ (Toki no Kane) 
เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองคาวาโกเอะท่ีเดินผ่านไปตอ้งแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก อีกหน่ึงท่ีข้ึนช่ือของคาวาโกเอะคือ
ตรอกลูกกวาด Kashiya Yokocho (Candy Alley) เป็นตรอกท่ีเต็มไปดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ให้กล่ิน
อายดั้งเดิมของญ่ีปุ่น และไดค้วามรู้สึกเหมือนกลบัไปสมยัเป็นเดก็อีกคร้ัง หากใครมาเท่ียวคาวาโกเอะไม่ควรพลาด 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงยา่นดงั ชินจูก ุใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้าก

ท่ีน่ี ไม่วา่แบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEWS BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้ร้าน ABC MART หรือ
ให้ท่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนด์ดงัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้หลากหลาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่ำ             

 

วนัที่ห้ำ สนำมบินนำริตะ – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมอืง      (B/-/-) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินนำริตะ  

09.15 น. ออกเดินทางจาก สนำมบินนำริตะ โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ601  
14.00 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตดิอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ  

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
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ข้อควรทรำบ :  

ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตั๋ว 
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

อตัรำค่ำบริกำร / ท่ำน 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็ อำยุ 2-12 ปี 

พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่ำนละ 

28 ธันวำคม 2561 – 01 มกรำคม 2562 36,900 36,900 36,900 7,500 

** รำคำส ำหรับเด็กทำรกอำยุไม่เกนิ 2 ขวบ 7,000 บำท ** 
 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัใบละไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่ำทิปคนขับรถและไกด์ 4,000 เยน / ท่ำน ตลอดกำรเดนิทำง 
 
เงือ่นไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ท่ีตกลงกนัไว ้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน , ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยนักำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่ำนละ 15,000 บำท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 
กรณี ยกเลกิกำรเดนิทำง 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 แจง้ล่วงหนา้ 1- 29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 %  
 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง ,ถกูปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงิน ในทุกรณี 
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋
และอ่ืนๆท่านละ 10,000 บาท 


