
 

HJ0906: WINTER TAKAYAMA TOKYO SKI 6D3N (TG) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 

HJ0906: WINTER TAKAYAMA TOKYO SKI 6D3N (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
15 – 20 มกราคม 2563 

 

23 – 28 มกราคม 2563 (หยุดวันตรุษจีน) 

12 – 17 กุมภาพนัธ์ 2563 

26 กุมภาพนัธ์ – 02 มีนาคม 2563 

04 – 09 มีนาคม 2563 
 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดินทาง 
15 ท่าน 

ไม่บังคบัทปิ 
ไกด์ / คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดินทาง 
มนี า้ดื่ม 1 ขวด 

บริการทุกวนั 

ประกนัอุบัตเิหตุ รสบัส + โรงแรม 
มาตรฐาน 

 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 
กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเซนแทร์ 
( 00.05-07.30 )   ✈ 

 

2 
นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – 
ซันมาชิ ซูจิ – ช้อปป้ิงเฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า 

-  - 
HIDA TAKAYAMA 
WASHINGTON HOTEL 
OR SIMILAR 

3 
ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมอืงทาคายาม่า – ปราสาทมตัสึโมโต้ – ถนน

นาคามาจิ (เมอืงเก่า) – ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอาท์เลท็   
  

 
HOTEL 

KASUGAI VIEW 
HOTEL OR SIMILAR 

4 
อซิาว่า – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค (หรือ
เทศกาลชมดอกซากุระ เมอืงมตัซึดะ) – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

  - 
OMORI TOKYU INN 
HOTEL OR SIMILAR  

5 
โตเกยีว – วดัอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกยีวสกายท ี
(จุดถ่ายรูป) – ช้อปป้ิงฮาราจูกุ – ช้อปป้ิงโอไดบะ – 
สนามบินฮาเนดะ 

 - - 
✈  

6 
สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
( 00.20 – 05.25 )  
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วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินเซนแทร์ ( 00.05-07.30 ) 

2100 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง 

ดังน้ันผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 
 

วนัทีส่อง นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ช้อปป้ิงเฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า 

0005 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 644 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0730 ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทติย์อุทยั 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

   

น าท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกิฟุ” สถานท่ีท่ีท าให้คุณรู้สึกเหมือนไดเ้ดินทางยอ้นเวลาไปยงัประเทศญ่ีปุ่นในอดีต และมี
ธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและแม่น ้ า เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ”  ชมหมู่บา้น 
ท่ีมีหลงัคาสูงมุงจากหมู่บา้นสไตล์ กัสโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญ่ีปุ่นดั้ งเดิมแท้ๆ  เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือ 
ต่อสู้กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาว ท่ีมีหิมะตก ... หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องเป็น 
“มรดกโลก” จากองค์การ “ยูเนสโก้” ให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี 1995 มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ซ่ึงยงัคงรักษาความเป็น
ธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม… ด้วยเสน่ห์และความสวยงามของตัวบา้นหลังคามุงฟางท่ีโดนปกคลุมด้วยหิมะ  
ขาวโพลนหนาถึง 2-4 เมตร ในช่วงฤดูหนาว ให้ความรู้สึกราวกบัหมู่บา้นในเทพนิยาย ซ่ึงมีความสวยงามอย่างมาก... 
ให้ท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศ และชมความสวยงามของหมู่บา้นสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยหิมะแห่งน้ี 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
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หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองท่ีถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ดว้ยบรรยากาศอนัเก่าแก่ท่ี            
อาบดว้ยจิตวิญญาณแห่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมตามจารีตแห่งยุคสมยัเกียวโตและเอโดะ  พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์
ไปดว้ยธรรมชาติ โอบลอ้มด้วยขุนเขาและวฒันธรรมอนังดงาม ... เพ่ือน าท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ 
“อดีตจวนผู้ ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า” ท่ีท  างานและท่ีอยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี                         
ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ในสมยัเอโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแล้ว ... ท่านจะได้ชมถึง                           
“ห้องท างาน” /  “ห้องพักผ่อน” ท่ีแสนจะเรียบง่ายของผูป้กครองในอดีต 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ยา่นเมืองเก่าของญ่ีปุ่น มีอายกุว่า 300 ปี เป็นศนูยก์ลางการคา้ของเมืองทาคายาม่า
ท่ีมีความเฟ่ืองฟทูางเศรษฐกิจเป็นอยา่งมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านน้ีคืออาคารบา้นเรือนเป็นสไตล์แบบญ่ีปุ่นแท้ๆ  
และสีของตวัอาคารจะมีสีน ้ าตาลและสีด าเท่านั้น ในปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่านท่ีมีส่ิงก่อสร้างท่ีควรค่า
แก่การอนุรักษข์องญ่ีปุ่น และตลอดสองขา้งทางในยา่นน้ีจะมีร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ไดเ้ลือก
ชิมเลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง “ฮิดะทาคายาม่า” (Hida Takayama) เป็นหน่ึงในเมืองเก่าของญ่ีปุ่นท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดให้
หลาย ๆ คนต้องมาเยือน ตั้ งอยู่ในหุบเขาท่ีสวยงามของจังหวดักิฟุ ท่ีสามารถสัมผสัได้ถึงความงดงามของญ่ีปุ่นใน
สมยัก่อน เพ่ือน าท่านชอ้ปป้ิง “เฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า” ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ซ่ึงรวบรวมสินคา้มากมายหลากหลายชนิด 
ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ 
“เลอืกชมและซื้อ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้เยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมอืงทาคายาม่า – ปราสาทมตัสึโมโต้ – ถนนนาคามาจิ (เมอืงเก่า) – ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอาท์เลท็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดสดเช้าเมืองทาคายาม่า” เกิดข้ึนเม่ือสมยัเอโดะ 200 ปีท่ีผ่านมา โดยพวกเกษตรกรไดน้ าเอา
ผลิตผลจ าพวกดอกไม ้พืชผกัมาจ าหน่ายเอง อีกทั้งของท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือของเมืองทาคายาม่าดว้ย... ณ บริเวณริมแม่น ้ ามิยา
กาว่า เพ่ือให้ท่านไดต่ื้นตากบั “บ้านเรือน” ท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของ “สมัยเอโดะ”  ในช่วงปี ค.ศ.1600-1868 ซ่ึง
สะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความโดดเด่นทางวฒันธรรมและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะส่ิงหน่ึงท่ีผูค้นมกัจะ พูดถึง
เสมอเม่ือนึกถึงสมยัเอโดะ คือการขยายตวัของชนชั้นพ่อคา้ และการพฒันาศูนยก์ลางชุมชนเมืองของ “โชกุนโทกุงาว่า” 
ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศสุดคลาสสิกกบับา้นเรือนต่างๆ ซ่ึงจะเปิดให้ท่านชม และเลือกซ้ึอสินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั 
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จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึโมโต้” เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับสองในจังหวดันากาโน่ มีความโดดเด่น 
ทางดา้นวฒันธรรมอนัเก่าแก่ และธรรมชาติอนัสวยงามอย่างเทือกเขา Japan Alps ... เพ่ือน าท่านชมความงดงามของ 

“ปราสาทมตัสึโมโต้” สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีโดดเด่นเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ และ
สวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น และไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบติัประจ าชาติท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น เป็นปราสาทท่ี
สร้างดว้ยไม ้5 ชั้น 6 คูหา ถูกสร้างข้ึนจากองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหลายอย่าง ใชสี้ด า
เป็นหลกัในการตกแต่ง ท าให้เกิดความรู้สึกท่ียิ่งใหญ่และสุขุม จนไดส้มญานามว่า “ปราสาทอีกา” นอกจากน้ีปราสาท
มตัสึโมโตย้งัมีศาลาชมดวงจนัทร์ท่ีงดงามแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมยัก่อน ... ให้ท่านช่ืนชมความงามของ
ปราสาทท่ีมีทศันียภาพของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่นอนังดงามเป็นฉากหลงั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

   

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินเล่นสัมผสับรรยากาศเมืองเก่าท่ี “ถนนนาคามาจิ” ซ่ึงตั้งอยูไ่ม่ไกลจากปราสาทมตัสึโมโต ้
มากนัก ถนนแห่งน้ียงัคงความงามแบบสมัยก่อน โดยทั้งสองข้างทางเรียงรายไปด้วยอาคารเก่าแก่สไตล์โบราณ 
ท่ีเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงอาคารคลงัสินคา้แบบโบราณ (Kura) ท่ีมีผนังสีขาว ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของย่านการคา้ 
ในอดีต นอกจากน้ีย ังมีร้านค้าเล็ก ๆ ขายของแฮนด์เมด ของท่ีระ ลึก และของสะสมต่าง  ๆ นอกจากน้ีย ังมี 
ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม และท่ีพักแบบเรียวกังเปิดให้บริการแก่นักท่องเท่ียวอีกด้วย … ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับ 
การเลือกชม และซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม Tomei 
Expressway ท่ีเ ช่ือมระหว่าง ภู เขาฟูจิ -อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการ  
เลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, 
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue 
และ Triumph หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori  เป็นตน้ ... นอกจากน้ี 
ยงัมีหมวดสินคา้อ่ืน ๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท ้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินคา้ 
ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิง ของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิเพ่ือสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตล์ญ่ีปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

 

วนัทีส่ี่ อซิาว่า – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมอืงมตัซึดะ) – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

   

น าท่านสัมผสักับประสบการณ์ความสนุกสนานท่ี “ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท” (Fuji Ten Ski Resort) ลานสกีและ                           
ท่ีพกัท่ีตั้ งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ... ท่านจะได้สัมผสักับ “หิมะ” ท่ีตกในช่วงปีใหม่ ... หากมีเวลาพออิสระให้ท่าน                             
ได้เลือกสัมผสัประสบการณ์ใหม่ อาทิ ต่ืนเต้นกับการล่ืนไถลด้วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือก
เพ ลิด เพลินกับก าร  “นั่ ง เ ลื่ อน หิมะ ” ท่ี ท่ านจะส ามารถนั่ ง ด่ื มด ่ า กับทัศ นีย์ภ าพ ท่ีถู กปกค ลุมด้ว ย หิ มะ                                                
ท่ีดูแลว้สะอาดตายิง่นกั (ม ีSlade ให้บริการ / ไม่รวมอตัราเช่าอุปกรณ์และชุดส าหรับเล่นสก)ี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

 

 (กรุ้ปเดินทางวนัที ่15 – 20 ม.ค. / 23 – 28 ม.ค. 2563) หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเล็ก ๆ ใน
ละแวก ทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้น 
โอชิโนะมีบ่อน ้าท่ีแปด ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี และไดรั้บใบประกาศ
จากกรมชลประทานของประเทศญ่ีปุ่นว่าน ้ าในแต่ละบ่อ เป็นน ้ าท่ีสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์
ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าให้มีสาหร่ายและหญา้น ้ าเกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ยกบัมรกตอยู่
ในน ้ า บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม ้และเป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้สวยท่ีสุด ... 
อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซ้ือของท่ีระลึกจากชมชุนพ้ืนบา้นบริเวณโดยรอบ 
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(กรุ้ปเดินทางวันที่ 13 – 17 ก.พ. / 26 ก.พ. – 02 มี.ค. / 04 – 09 มี.ค. 2563) หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่งาน 
“Matsuda Cherry Blossom Festival” พาท่านชม “เทศกาลดอกซากุระ” ท่ีเมืองมาซึดะ จังหวัดคานากาวะ 
(เร่ิมวันที่ 11 ก.พ. – 16 มี.ค. 2563) โดยซากุระในประเทศญ่ีปุ่นมีหลากหลายพนัธ์มาก พนัธุ์หน่ึงท่ีผลิดอกออกมาเร็ว
ท่ีสุดคือพนัธุ์ “คาวาซึ” (Kawatsu Sakura) ซ่ึงจะไดเ้ห็นประมาณกลางเดือน ก.พ. – ตน้เดือน มี.ค. โดยดอกซากุระพนัธุ์
คาวาซึจะมีสีชมพเูขม้ และท่ีน่ีจะปลูกไวป้ระมาณจ านวน 260 ตน้ บนภูเขามาซึดะ ทิศตะวนัตกของจงัหวดัคานากาว่า 

 

จากนั้ นน า ท่านเ ดินทาง สู่  “มหานครโตเกียว” เ มืองหลวงปัจจุบันของญ่ี ปุ่น ท่ีคลาคล ่ าไปด้วยผู ้คน และ 
เทคโนโลยีล  ้ ายุคมากมาย ... เพ่ือเดินทางไปยงั “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า  “ชินจูกุ” 
หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั ท่ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ัง
ใหญ่ ๆ ดว้ยกนัคือ ฝ่ังทิศตะวนัตก เป็นย่านธุรกิจท่ีเต็มไปดว้ยอาคารส านักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นท่ีตั้งของ
อาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการปกครองของมหานครโตเกียว และ 
ฝ่ังทิศตะวนัออก เป็นย่านแห่งสีสันท่ีเต็มไปดว้ยศูนยก์ารคา้ ร้านขายสินคา้แฟชั่น ร้านสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขาย
สินคา้ลดราคาและสินคา้มือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะซ่ึงเป็นแหล่งบนัเทิงยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ... 
เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ในย่านน้ี ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางยี่ห้อดงั ๆ เส้ือผา้ 
และของกระจุกกระจิกน่ารัก ๆ ในสไตล์แบบญ่ีปุ่น กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอลกลอ้งถ่ายวีดีโอ MP-3, Walkman, CD-Player 
วิทย ุคอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เป็นตน้ นอกจากนั้นท่านยงัจะไดเ้ห็นแฟชัน่การแต่งตวั และวฒันธรรมต่าง ๆ 
ของเด็กวยัรุ่น และเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ในกรุงโตเกียวท่ีนบัไดว้่ามีสไตลใ์นแบบความเป็นตวัของตวัเอง 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้เยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : OMORI TOKYU INN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า โตเกยีว – วดัอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกยีวสกายท ี(จุดถ่ายรูป) – ช้อปป้ิงฮาราจูกุ – ช้อปป้ิงโอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
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น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เมืองหลวงปัจจุบนัของญ่ีปุ่นท่ีคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นและเทคโนโลยลี  ้ายคุมากมาย ... 
เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่
กวนอมิ” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยักษ์” ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี 
หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง “Made In 
Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือก
ชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี” 
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ี
มีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ 
หอซีเอ็นทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ท่ี
บรรจุเทคโนโลย ีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก ละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าทุกท่านสู่ย่าน “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวยัรุ่นท่ีทนัสมยัสุด ๆ ให้ท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบั “แฟช่ัน” 
หลากหลายสไตลท่ี์ท่านจะไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ท่ีเสมือนหลุดออกมาจากในหนังสือการ์ตูน
ช่ือดงั อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวยัจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นตน้ หรือบางท่ีก็หลุดมาจาก
เกมส์เพลย,์ แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องท่ีคลัง่ไคลห้รืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือน มาจากนอกโลกเลยก็มี ให้ท่านได้
เลือกเดินชมความแปลกประหลาดท่ีหาชมไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวนั ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิง สามารถเดินเลือก
ชมและซ้ือสินคา้มากมายท่ีมีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ท่ีท่านจะไดเ้ป็นเจา้ของเพียงผูเ้ดียวในโลกท่ี 
“ถนนเทคาชิตะ” ซ่ึงคราคร ่ าไปดว้ยผูค้นมากมาย และสินคา้หลายหลายแบบให้ท่านไดเ้ลือกสรรกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ” แผ่นดินแห่งใหม่ท่ีเกิดจากการถ่มทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล  ้ ายุค 
และทนัสมยั ... น าท่านข้ึนด่ืมด ่ากับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้าสวรรค์” (ferris wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
ให้ท่านได้ต่ืนตากับสีสันของแสงไฟท่ีประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผสับรรยากาศของอ่าวโตเกียวท่ีมี 
“สะพานเรนโบว์” (Rainbow Bridge)  พาดผ่าน และมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค ่าคืนเป็นฉากหลัง รวมทั้ ง 
“เทพีเสรีภาพ” เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าว (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชม และเคร่ืองเล่นต่างๆ) 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้เทีย่งและมือ้เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อย
จากร้านค้าต่าง ๆ *** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” 
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วนัทีห่ก สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ( 00.20 – 05.25 ) 

0020  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 661 

0525  ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

       หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบินเป็นต้น 
 

 

 
 

 

 
อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 39,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 35,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 35,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 29,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

 

การยกเลกิและคนืค่าทวัร์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่า และฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้าํเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วีซ่าไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 
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4. บริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลกูคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ 
ขอให้ท่านทาํความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพกัสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง... 


