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KTN_รหัสทัวร์ 05573 จุดออกเดนิทาง: Shinjuku Washington Hotel 3F (2วนั) 

The Wider Kanto Route “Around Tokyo”：2 สถานที่มรดกโลก ได้แก่ The 
National Museum of Western Art และศาลเจ้านิกโก้-โทโชกุ 

 

Highlights  

① ลดราคาสุดพเิศษ！จากราคาจริงเร่ิมตน้ที่ 30,000 เยน！  

② เยีย่มชม 2 สถานที่มรดกโลกที่ส าคญั ไดแ้ก่ The National Museum of Western Art และศาลเจา้นิกโก-้
โทโชกุ  

③ รวมอาหารญี่ปุ่ น 4 ม้ือใหใ้นโปรแกรม (อาทิ ราเมงเมืองซาโนะ ซูชิ เทม็ปุระ โซบะ เป็นตน้)  

④ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้จากการเดินทางตามแบบฉบบัชาวญี่ปุ่ นดว้ยการแช่น ้ าแร่ออนเซ็นของที่พกั 

ที่มาพร้อมคุณสมบติัเพือ่ผวิสวยสุขภาพดี (มีบริการบ่อแช่น ้ าแร่ออนเซ็นแบบกลางแจง้)  

⑤ เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของแต่ละช่วงการเดินทาง  A. เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน：ชม

ดอกไมใ้นฤดูกาล ณ สวนที่โด่งดงัในเร่ืองดอกวิสทีเรียขนาดใหญ่ Ashikaga Flower Park 【ขอ้มูลดอกไม้

ของ Ashikaga Flower Park】ประมาณ 1,500 หุน้ของดอกไมสี้ขาว, สีเหลือง, สีชมพู, สีแดง, สีม่วงและสี

ฟ้าดูลิลล่ีเขตร้อนที่หรูหรา สภาพของดอกไมข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ แมว้า่ดอกไมจ้ะไม่ออกดอกหรือ
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ช่วงเวลาการดูสูงสุดไดผ้า่นไปทวัร์จะยงัคงเยีย่มชมสวนสาธารณะ  B. โปรดเพลิดเพลินกบัมุมมองใบไม้

ร่วงที่ Ori-hime Park  C. เดือนกุมภาพนัธ：์อ่ิมอร่อยกบักิจกรรมเก็บ-ทานสตรอวเ์บอร์ร่ีไม่อั้น (30 

นาที) ในไร่สตรอวเ์บอร์ร่ีแห่งจงัหวดัโทจิกิ  

⑥ เยีย่มชมโรงงานกลัน่เหลา้ญี่ปุ่ นอนัเก่าแก่ มีมาตั้งแต่ปี 1973 ※จ ากดัเฉพาะผูท้ี่มีอาย ุ20 ปีขึ้นไป 
ส าหรับการชิม/ด่ืมเหลา้เท่านั้น  

⑦ EDO Wonder Land：เพลิดเพลินกบัการเที่ยวชมเมืองจ าลองเมืองโบราณญี่ปุ่ นในยคุสมยัเอโดะ นาน

ถึง 3 ชัว่โมง (*รวมเวลารับประทานอาหารกลางวนั)  

【พเิศษ！กิจกรรมแต่งตวัเป็นผูค้นยคุเอโดะ】สนุกกบัการเปล่ียนชุดใหก้ลมกลืนเป็นชาวเอโดะและ

เดินเล่นภายในเมือง ร่วมกิจกรรม ชมการแสดงต่างๆมากมาย ※โปรแกรมน้ีไดร้วมค่าเปล่ียนชุดเป็น 

"ชาวเมืองเอโดะ" ในราคา 2,900 เยนเรียบร้อยแลว้ (ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นกรณีที่ไม่ใชบ้ริการเปล่ียน

ชุด) ※ในกรณีที่ตอ้งการเปล่ียนเป็นชุดอ่ืนนอกเหนือจากชุดชาวเมือง บริษทัจะคิดราคาส่วนต่างเพิม่เติม
และช าระค่าบริการไดใ้นวนัเดินทาง (ราคาส่วนต่างจะอยูท่ี่ 1,000-6,900 เยนโดยขึ้นอยูก่บัประเภทชุดที่

ตอ้งการ)  

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 

วนัที ่1 

Shinjuku Washington Hotel (รวมตวั 8:20 นาฬิกา) 
 อุเอโนะ (รวมตวั 9:20 นาฬิกา) 
 The National Museum of Western Art【ชมพิพิธภณัฑใ์นตึกท่ีเป็นผลงานสร้างของ 
Le Corbusier และไดรั้บการบนัทึกให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม / 90 นาที】 

เมืองซาโนะ【อาหารกลางวนั：ราเมง / 50 นาที】 
※※※ สถานท่ีท่องเท่ียวแตกต่างไปตามเดือนท่ีออกเดินทางดงัต่อไปน้ี ※※※  
・เดือนสิงหาคม-กนัยายน：Sano Premium Outlets【เลือกซ้ือของ / 60 นาที】  
・เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน：Ashikaga Flower Park【เยีย่มชม / 60 นาที】 
 ・เดือนกุมภาพนัธ：์ไร่สตรอวเ์บอร์ร่ี【กิจกรรมเกบ็-ทานสตรอวเ์บอร์ร่ีไม่อั้น / 30 
นาที】- 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※※※※※※※※※※ 
 โรงกลัน่เหลา้โทโนะอิเคะ【เยีย่มชม & เลือกซ้ือของ / 40 นาที】 

พกัคา้งคืนท่ีเมืองมาชิโกะ【เดินทางถึงท่ีพกัในเวลา 17:00 นาฬิกาโดยประมาณ / 
รับประทานอาหารเยน็ + ผอ่นคลายกบัการแช่น ้ าแร่ออนเซ็น และพกัผอ่นตามอธัยาศยั
】 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดึก: 0 
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รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง Shinjuku Washington Hotel 3F 
เวลานัดหมาย 8.20 AM 
จุดหมาย จงัหวดัโทจิกิ, Tokyo 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ และมี

หนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ 
ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดสถานที่ทอ่งเที่ยวไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 2 ท่าน  
*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไวโ้ดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 2 ท่าน 

 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที ่2 

 เมืองมาชิโกะ (ออกเดินทาง 8:30 นาฬิกา ตามก าหนดการ) 
 ศาลเจา้นิกโก-้โทโชกุ【แวะสักการะศาลเจา้มรดกโลก / 90 นาที】 

 (11:50 นาฬิกา) เดินทางถึง Edo Wonderland (ออกเดินทาง 15:00 นาฬิกา)【เยีย่มชม
เมืองญ่ีปุ่นจ าลองในยคุเอโดะ (400 ปีท่ีผา่นมา เพลิดเพลินกบัการชมการแสดงต่างๆ) + 
รับประทานอาหารกลางวนั "เมนูโซบะ" / ประมาณ 3 ชัว่โมง】 
 อุเอโนะ (กลบัถึงในเวลา 17:30 นาฬิกา ตามก าหนดการ)  
 บริเวณประตูตะวนัตกของสถานีรถไฟชินจุกุ (กลบัถึงในเวลา 18:00 นาฬิกา ตาม
ก าหนดการ) 

อาหารเช้า: 1  อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดึก: 0 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นัง่รถบสั ค่าธรรมเนียมการเขา้พกั และค่าเขา้ชมสถานที

ท่องเที่ยวในโปรแกรม *ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การ

เดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
ไม่วา่ในกรณีใดทั้งส้ิน (แมว้า่จะไม่ไดใ้ชบ้ริการในส่วนนั้นๆก็ตาม) *ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้าย

ต่างๆที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยว 
รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) และค่าบริการเสริมต่างๆ 

 

หมายเหตุ 
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ใดๆที่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม 
*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกะทนัหนัใน 1 วนัก่อนถึงวนัออก
เดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญี่ปุ่ น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือ
เกิดสถานการณ์ที่อยูน่อกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผา่นทางอีเมล ์ 
*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกนั สามารถสอบถามเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์ของ
ท่าน  
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อาย ุเพศ) ใหแ้ก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงานต่างๆที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมาย
คุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบัแกไ้ข) ที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 
 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
Shinjuku 

Washington 
Hotel 3F 

2019 
กุมภาพนัธ ์
4 
มีนาคม 
14 

 
 
 

08:20 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

15,000 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

15,000 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     10,000 เยน 


