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** ร่ืนรมยช์มทิวทศัน์ดว้ยการนัง่ "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่าน้ี 
** ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วดัโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางนอ้ยคอยตอ้นรับ 
** ชมความงามของ เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO 
** สนุกสนานกบักิจกรรมเก็บ “แอปเป้ิล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน 
** ชมความงามของทุ่งดอกไมฮิ้ตาชิไคฮิน ณ ลานกวา้งของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน 
** สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อทุยานแห่งชาติฮาโกเน่  
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ดืม่ทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 18 - 24 ตุลาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 
(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินคนัไซ 
20.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
23.59 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
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วนัทีส่อง เมอืงนารา - วดัโทไดจ ิ- ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ 
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่ น เพือ่ชม “วัดโทไดจิ” สร้างขึ้นในปี 743 เพื่อแสดง

บุญญาธิการของพระจกัรพรรดิญี่ปุ่ น ผา่นซุม้ประตู “นนัไดมง” ที่ใชเ้สารองรับถึง 18 ตน้  ดา้นล่างมี “ทวาร
บาล” ที่แกะสลกัจากไมไ้ดอ้ยา่งวจิิตร งดงาม เขา้ชม “วหิารไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในโลก” ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ 
“พระไวโรจนะ” ที่มีความสูง 16 เมตรและหนกัถึง 500 ตนั ตวัวหิารหลงัปัจจุบนัถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1706 
เน่ืองจากของเดิมนั้นถูกไฟไหม ้โดยมีขนาดเพยีง1 ใน 3 ของวหิารหลงัเดิม และระหวา่งทางเดินสู่วหิารแห่งน้ี 
และเพลิดเพลินกบัความน่ารักและการป้อนอาหารใหก้บัฝงูกวางมากมายที่ปล่อยใหอ้ยูต่ามธรรมชาติที่ “สวน
กวาง” น าท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)” (ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างขึ้นเพือ่เป็นที่อยู่
ของเจา้เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่นเนินเขาที่ไดมี้การส ารวจและพบวา่เคยเป็นที่ตั้ง
ของพระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน ้าขนาดใหญ่ เพือ่ป้องกนัการ
รุกรานจากขา้ศึก 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทุกท่านเดินทางสู่ “ตลาดคุโรมง” เป็นตลาดที่มีช่ือเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองโอซากา้ จน
ไดรั้บสมญานามวา่เป็นครัวของโอซากา้กนัเลยทเีดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดินเล็กๆทอดยาวประมาณ 
600 เมตร 2 ขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ ขายทั้งของสดและแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหาร
พื้นเมืองมากมายหลายชนิดใหไ้ดชิ้มกนั อยา่งของสดเช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เช่น ปลา
ไหลยา่ง ปลาหมึกยา่ง หอยเชลยา่ง กุง้เทมปุระ เป็นตน้ จากนั้นน าท่านสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของ
เมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการ ชอ้ปป้ิงไร้ชีดจ ากดับนถนนความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และ
หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่
สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกนัมากมายหลากหลาย
แบบบนถนนเสน้น้ี 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

  พกัที่ KKR HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วนัทีส่าม ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ - ปราสาททองคนิคาคุจิ - เมอืงอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ 
สะพานโทเกต็สึเคยีว - เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ” หรือที่คนไทยชอบเรียกกนัวา่

ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จ้ิงจอกเป็นศาลเจา้ชินโต(Shinto)ที่มี
ความส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีช่ือเสียงโด่งดงัจาก
ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตวักนัขา้งหลงัศาล
เจา้จ  านวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ ที่ผูค้นเช่ือ
กนัวา่เป็นภูเขาศกัสิทธ ์โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพชืผลไร่
นาต่างๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสตัวคู์่กาย(บา้งกว็า่ท่านชอบแปลงร่างเป็นจ้ิงจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปป้ัน
จ้ิงจอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แห่งน้ีมีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาด
กนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกวา่พนัปีมาแลว้ จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียก
กนัวา่ “คนิคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพือ่เป็นที่อยูข่องโชกุนในสมยัโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน ้ า โอบลอ้ม
ดว้ยสวนสไตลญ์ี่ปุ่ นโบราณที่ไดรั้บการดูแลและอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีเยีย่ม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่อง
ประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผนืน ้ าคลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ ้ าอีกหน่ึงหลงั ใหท้่าน
ไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพือ่เดินทางไปสมัผสักบั “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano Romantic 
Train)” เสน่ห์ของรถไฟเก่าสุดคลาสสิคน้ีมีมุมมองที่น่าร่ืนรมยข์องทิวทศัน์ตลอดเสน้ทาง ท่านจะไดช้มความ
งามของแมกไม ้โตรกผา ภูเขา เรียบแม่น ้ าโฮซูกาวา ดว้ยบรรยากาศสุดโรแมนติก 
**ในกรณรีถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเทีย่ว เช่น ใบไม้เปลีย่นสี, ซากรุะ เป็นต้น อาจเปลี่ยนไปน่ังรถไฟ 
JR ท้องถิ่นแทน**(ความสวยงามของสีสันใบไม้...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
 จากนั้นน าท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ ่อนัเขียวขจี นบัหม่ืนตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ่
(Bamboo Groves)” เป็นเสน้ทางเดินเล็กๆที่ตดัผ่านในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดินเล่นใหบ้รรยากาศที่แปลก
และหาไดย้าก ยิง่ถา้ช่วงไหนที่มีแสงอาทิตยร์อดผา่นตวัป่าไผล่งมายงัพื้นดา้นล่างก็จะยิง่สวยมาก โดยเฉพาะถา้มี
ลมพดัมาพร้อมกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงกา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่
ท  ามาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ,่ ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ ่เป็นร้านดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน 
ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งสองขา้งทาง ก่อนที่
เราจะน าท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคยีว(Togetsukyo Bridge)” หรือ
นิยมเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสญัลกัษข์องอารา
ชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมยัเฮอนัและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ร่ืองๆ 
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สะพานน้ีมีความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลงันั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่น ้ าที่ทั้งสองฝ่ัง เป็น
บริเวณที่ชาวญี่ปุ่ นช่ืนชอบ และเล่ืองลือวา่เป็นจุดชมววิที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต จากนั้นใหทุ้กท่าน
เพลิดเพลินกบั “Nabana no Sato” เพือ่ชม เทศกาลประดับไฟ ที่น่ีนอกจากตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้
ยามค ่าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียงัประดบัไฟอยา่งสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซ่ึงเป็นงานจดั
แสดงไฟที่ยิง่ใหญ่ติดอนัดบั1ของญี่ปุ่ น (เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาวจัดขึน้ระหว่าง ตลุาคม -  พฤษภาคม ของ
ทุกปี) 

  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
  พกัที่ YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 
 

วนัทีส่ี่ ทะเลสาบปลาไหล - โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม “ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล)” ทะเลสาบอนัเป็นแหล่งเพาะเล้ียงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด 

อิสระกบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกก้ีปลาไหล กา้งปลาไหลทอดกรอบ 
ฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพเป็นที่ระลึก  

  รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 น าท่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และ

สินคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย ทั้งกระเป๋า เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชัน่ สินคา้ส าหรับ
คุณหนู และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย จากนั้นน าทา่นสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะบน
ภูเขาไฟฟูจิ ที่ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมไปยงับ่อน ้ าแต่ละบอ่ ดงันั้นน ้ าที่อยูใ่นบ่อจะ
เป็นน ้ าที่ใสสะอาดและสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหล่งน ้ าจาก
ธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย 
 พกัที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่ น แบบไม่อั้น 
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 พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนนเซ็น เพือ่ผอ่นคลาย
ความเม่ือยลา้ การอาบน ้ าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 

   
 

วนัทีห้่า ภูเขาไฟฟูจ ิ- ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกยีว - วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีว
สกายทรี - ย่านชินจูกุ 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี่ปุ่ น

ดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล น าทา่นขึ้นชมความงามกนั
แบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทาง
อุทยานฯอนุญาตใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ)  
น าทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพือ่น าท่าน “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่องสั้น 10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” 
เพือ่ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเม่ือกวา่ 3,000 ปีที่แลว้  

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” ใหทุ้กท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วัดอาซากสุะ” วดัที่ไดช่ื้อวา่

เป็นวดัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์
เจา้แม่กวนอิมทองค าที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสิริมงคล
ตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร 
ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที่อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที่มีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค  ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่
ตวัวหิารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านคา้ขายของที่ระลึก
พื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็น
ของฝากของที่ระลึก และน าทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ 
“หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดใหบ้ริการเม่ือ
วนัที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑล
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กวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร 
ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุ
ซ่าที่เตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นน าท่านสู่ “ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึง
ของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนั
ขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, 
นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” 
สินคา้ตามอธัยาศยั 

  รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
  พกัที่ APA HOTEL & RESORT MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วนัทีห่ก สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเป้ิล) - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) -  
โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี ้(หุ่นกนัดั้ม) -ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - ออิอนพลาซ่า 

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเป้ิล)” ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไมห้ลากหลายชนิดทั้ง ลูก
สตรอเบอร่ี เชอร่ี แอปเป้ิล เมล่อน และผลไมอ่ื้นๆ ซ่ึงจะผลดักนัออกผลตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม 
แลว้อิสระใหท้่านไดส้นุกสนาน กบัการชิมผลไมต้ามฤดูกาลจากสวนผลไมช้ั้นน าสดๆ ตามอธัยาศยั จากนั้นน า
ท่านสู่ “สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park)” เป็นสวนดอกไมซ่ึ้งตั้งอยูบ่น เนินเขาโคเชีย (Kochia 
Hill) ครอบคลุมพื้นที่ 35,000 ตารางเมตร พนัธุไ์มท้ี่จดัแสดงจะปรับเปล่ียนไปตามฤดูกาล ใหสี้สนัความงาม
แตกต่างกนัไป แต่ส าหรับทริปน้ี ท่านจะไดช้ม “ทุ่งดอกโคเชีย”  เป็นไมพุ้ม่ชนิดหน่ึงที่มีตน้ก าเนิดมาจากยโุรป
ตอนใต ้โดยไมพุ้ม่สามารถเปล่ียนสีได ้3 สี ตามช่วงเวลา ช่วงหนา้ร้อนพุม่ไมจ้ะเป็นสีเขียว ช่วงตน้ฤดูใบไมร่้วง
พุม่ไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีแดง ต่อมากลายเป็นสีเหลือง จนเขา้ฤดูใบไมร่้วงจะเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาล เม่ือแหง้สามารถ
น ามามดัรวมเป็นไมก้วาดได ้สวยอศัจรรยแ์ถมมีประโยชน์ ท่านจะไดช้ม “ทุ่งดอกคอสมอส” ที่พร้อมผลิบาน
ภายรอบบริเวณลานดอกไมก้วา้ง ดอกคอสมอสมีหลากสีผสมผสานกนัอยา่งสวยงาม ใหท้่านเดินเล่นและเก็บ
ภาพประทบัใจภายในสวนตามอธัยาศยั..(ความสวยงามของดอกไม้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้นน าท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งของญี่ปุ่ นซ่ึงตั้งอยูริ่มอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของ
หนุ่มสาวญี่ปุ่ นที่ไดรั้บการโหวตวา่ “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ที่พาด
ผา่นจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สญัลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู ่รวมทั้ง “เทพี
สนัติภาพ” เวอร์ชัน่ญี่ปุ่ นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว และน าท่านเดินทางสู่หา้ง “DiverCity Tokyo Plaza” 
ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพือ่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่ น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์
“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ที่มีร้านคา้ต่างๆ มารวมตวักนัอยูถึ่ง 154 ร้าน ท่านจะไดช้ม 
“หุ่นยนต ์GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam” ตวัโตเท่าขนาดจริง ยนืรอตอ้นรับท่านที่ดา้นหนา้
ของหา้ง ที่เป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของสถานที่แห่งน้ี อีกทั้งยงัมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่
ที่จะบอกผา่นความยิง่ใหญ่ของ GUNDAM ไปทัว่โลก (ไม่รวมค่าเขา้ชม) และน าทา่นเดินทางสู่
“ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้(Aquacity Odaiba)” ภายในเตม็ไปดว้ยร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ เส้ือผา้ต่างๆ 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงดว้ยกนั บนชั้น 5 เป็นศูนยอ์าหารราเมน ที่รวบรวมเมนูรา
เมนหลากหลายชนิดจากทัว่ประเทศญี่ปุ่ น นอกจากน้ียงัมีลานไมช้มววิตั้งอยูด่า้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้ที่
สามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งไดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้นน าทกุท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้
นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญี่ปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และ
ของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   
 

วนัทีเ่จด็ สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ  
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
04.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการน าเที่ยวเป็นส าคญัโดย 

มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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เดนิทาง  18 - 24 ตุลาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 49,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  47,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 45,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -17,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3%  (ค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัที่ 6/6/2562) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตัิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 5 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
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o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 
 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,500 เยน (ประมาณ 800 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 25 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ส ารองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ท  าใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพ  านกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ  านกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 
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o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


