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** ชมเส้นทางใบไมเ้ปล่ียนสีอนัสวยงาม “เส้นทางอโิระฮะซากะ” 
** นัง่ “กระเช้าอะเคจไิดระ” เพื่อชมความงามของใบไมเ้ปล่ียนสี  
** สัมผสับรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ท่ียงัคงความเก่าแก่สมยัเอโดะ จนไดฉ้ายาว่า “ลติเติล้เอโดะ” 
** ตระการตากบั อุโมงคเ์มเป้ิลแดง ณ คาวากจุโิกะ 
** ชมความงามของ เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว ณ ซากามโิกะ พาร์ค 
** ชมใบไมเ้ปล่ียนสีบน ถนนอโิจนามิก ิท่ีสวยงามในเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น 
** เท่ียวมหานครโตเกียว ชอ้ปป้ิงยา่นดงั ชินจูก,ุ ฮาราจุกุ 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 8-13 / 10-15 พฤศจิกายน 2560 
(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่วบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาริตะ 
19.30 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
22.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
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วนัทีส่อง น า้ตกริวซู - ทะเลสาบชูเซนจ ิ- เส้นทางอโิระฮะซากะ - น่ังกระเช้าอะเคจไิดระ - ชมสะพานชินเคยีว 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 น าท่านเดินทางสู่ “น ้าตกริวซู” ตั้งอยูบ่นแม่น ้ ายคูาวะซ่ึงปลายทางของน ้ าตกแห่งน้ีจะไหลสู่ทะเลสาบชูเจนจิ 

น ้ าตกแห่งน้ีขนาบขา้งดว้ยตน้ไมท้ี่หนาแน่นซ่ึงจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองและแดงในช่วงฤดูใบไมร่้วง 
ท าใหมี้ทิวทศัน์ที่สวยงามยิง่ขึ้น ใหทุ้กท่านชมความงามของใบไมเ้ปล่ียนสีไดต้ามอธัยาศยั (ความสวยงามของ
สีสันใบไม้...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นน าทา่นสู่ “ทะลเสาบชูเซนจิ” ซ่ึงเป็นการก่อตวัจากหินละลายซ่ึง
ระเบิดมาจากภูเขาไฟนนัไต ปัจจุบนัเป็นที่ตั้งของสถานที่พกัตากอากาศมากมายและยงัเป็นแหล่งน ้ าส าคญัของ
น ้ าตกเคกอนอีกดว้ย 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าทุกท่านชมทิวเขาทางตะวนัตกของเมืองเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาตินิกโก ้เป็นที่ตั้งของน ้ าตก 
และทางชมทิวทศัน์ที่กล่าวกนัวา่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงในญี่ปุ่ น ตลอดเสน้ทางสมัผสัความสวยงามของแมกไม้
นอ้ยใหญ่ที่พร้อมใจกนัเปล่ียนสี สลบัสีสนัสวยงามสุดแสนโรแมนติกของ “เส้นทางอิโระฮะซากะ” เป็นทางโคง้
หกัศอกที่มีถึง 48 โคง้ ท  าใหท้่านสามารถชมทศันียภ์าพที่สวยงามของขนุเขาและแมกไมท้ี่มีความสวยงามของ
ใบไมเ้ปล่ียนสี (ความสวยงามของสีสันใบไม้...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
 จากนั้นน าท่าน “น่ังกระเช้าอะเคจิไดระ” ใหท้่านไดส้มัผสัทศันียภาพมุมสูงแบบ
พาโนราม่าของทะเลสาบ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเชิงภูเขานนัไต เกิดจากทะเลสาบที่ก่อตวั
จากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนนัไตในอดีต ซ่ึงเป็นทะลสาบที่อยูสู่ง
ที่สุดในญี่ปุ่ น เหนือระดบัน ้ าทะเล 1,270 เมตร ท าใหอ้ากาศที่น่ีเยน็ตลอดปี อีกทั้ง
ท่านจะไดรั้บชมความงามของน ้ าตกเคกอน ที่มีแหล่งตน้น ้ าของน ้ าตกไหลมาจาก
ทะเลสาบจูเซนจิ ความงามของน ้ าตกน้ี ถูกจดัอนัดบัวา่สวยที่สุด หน่ึงในสามของน ้ าตกในประเทศญี่ปุ่ น 
 ในกรณทีี่น่ังกระเช้าอะเคจิไดระไม่ได้ อาจน าทุกท่านสู่น า้ตกเคกอนโดยลิฟต์ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

  
จากนั้นผา่นชมความงามของ “สะพานชินเคยีว” สะพานสีแดงที่เรียกวา่เป็นสญัญาลกัษณ์ของเมืองนิกโก ้ใน
อดีตใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดินของโชกุนไปยงัศาลเจา้โทชุกุ นอกจากน้ีสะพานชินเคียวยงัไดรั้บการขึ้นทะเบียน
ใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  พกัที่ KINUGAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

น าท่านชม ธรรมชาติ อนัสุดสวย   ประกอบดว้ย ทั้งน ้ าตก และป่าเขา 

ทะเลสาบ แม่น ้ าดว้ย สวยไม่เบา   ดว้ยกระเชา้ อะเค จิไดรา 
แต่ตอ้งแลก ความสวย ดว้ยความเสียว  ทางคดเคี้ยว เล้ียวหกัศอก บอกก่อนหนา 
ถนนน้ี ช่ืออิโร ฮาซากา    ทั้งหมดหนา ส่ีสิบแปดโคง้ จงจ าเอย 
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วนัทีส่าม เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - โอชิโนะ ฮัคไค - เส้นทางเมเป้ิล คาวากจูโิกะ -  
ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ที่ยงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมและกล่ินอายในสมยัเอโดะ 
บรรยากาศของเมืองน้ีท่านจะไดพ้บเห็น บา้นโกดงัของพอ่คา้ในสมยัก่อนตั้งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ
ระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คุณจะรู้สึกวา่ไดเ้ดินทางยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณ
จะไดส้มัผสัความเป็นญี่ปุ่ นแบบดั้งเดิมแท้ๆ  และซึมซบัความรู้สึกในสมยัเอโดะ ซ่ึงไม่สามารถพบเห็นไดท้ี่
โตเกียว เดินทางต่อกนัที่ “ย่านคาชิย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกที่มีช่ือเสียงในเมืองคาวาโกเอะ 
ซ่ึงเป็นถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ยแกว้หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิมถึง 22 ร้าน ร้านขาย
ลูกกวาดในตรอกน้ีจะส่งต่อรสชาติที่คุน้เคยและชวนใหนึ้กถึงความหลงัของวนัที่ผา่นไป เม่ือใครก็ตามไดล้อง
ยา่งกา้วเขา้ไปในร้านเหล่าน้ี จะรู้สึกวา่ตวัเองกลบัไปเป็นเด็กอีกคร้ัง สถานที่แห่งน้ีเป็นที่ที่ท  าใหผู้ค้นทุกรุ่น
ตื่นเตน้ ทั้งเด็กๆ ที่ไม่คุน้เคยกบัลูกกวาดแบบดั้งเดิมและผูใ้หญ่ที่อยากร าลึกถึงความหลงั  

 
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใชเ้วลาอนั

ยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อน ้ าแต่ละบอ่ ดงันั้นน ้ าทีอ่ยูใ่นบ่อ จะเป็นน ้ าที่ใสสะอาด และ
สดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของ
ญี่ปุ่ นอีกดว้ย น าท่านสู่ “เส้นทางเมเป้ิล คาวากูจิโกะ (Kawaguchiko Maple Corridor)” กล่าวกนัวา่เป็นอีกหน่ึง
จุดชมววิ ที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาชม “ใบเมเป้ิล” ที่ให้สีแดงสม้แต่งแตม้ความสวยงาม ปลายก่ิงกา้นของตน้โคง้รับเขา้
หากนัมองเห็นไดเ้ป็นลกัษณะคลา้ยอุโมงค ์ใหภ้าพที่ประทบัใจกบัทุกท่านที่มาเยอืน ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากทะเลสาบ
คาวากูจิโกะ (ความสวยงามของสีสันใบไม้...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
 พกัที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

เอโดะนอ้ย คือสมญา พาเรียกขาน   ที่มียา่น โกดงัเก่า สีเทาเป้ือน 

บรรยากาศ ทั้งหา้งร้าน และบา้นเรือน  ยงัคงเหมือน หลายร้อยปี ที่เคยเป็น 

สญัลกัษณ์ ที่น่ีหนอ หอนาฬิกา   บอกเวลา ดว้ยระฆงั ยงัไดเ้ห็น 

หกโมงเชา้ เที่ยงบ่ายสาม หกโมงเยน็  ตีใหเ้ห็น เพียงส่ีหน คนรอฟัง 
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 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่ น แบบไม่อั้น 
พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้ าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 
 

   
 

วนัทีส่ี่ ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ -  
เทศกาลประดบัไฟ ณ ซากามโิกะ พาร์ค 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล 

น าท่านขึ้นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาต
ใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ) เพือ่ชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟโดยรอบ  

 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพือ่ “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่องสั้น 10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” 
เพือ่ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเม่ือกวา่ 3,000 ปีที่แลว้ 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดยรถบสั) หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่

เม่ือหลายพนัปีก่อน ท าใหเ้กิดบ่อน ้ าร้อนผดุขึ้นมาจากใตดิ้น น ้ าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก ามะถนัอยู่
ดว้ยโดยความร้อนของน ้ าที่ผดุขึ้นมานั้นสามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว และไข่ที่ตม้จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะ
มีสีด าสนิทซ่ึงคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัวา่ “กินไข่ด าหน่ึงฟองจะท าใหอ้ายยุนืขึ้นเจด็ปี” จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ
กบัสินคา้แบรนดเ์นมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโก
อินเตอร์มากมาย ทั้งกระเป๋า เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชัน่ สินคา้ส าหรับคุณหนู และสินคา้อ่ืนๆ

ฟูจิซงั ช่ือน้ี ที่รู้จกั    สญัลกัษณ์ แห่งเจแปน แสนสุดสวย 

ตั้งตระหง่าน โดดเด่น เป็นทรงกรวย  ยิง่ความสวย เพิม่เม่ือฟ้า มาเป็นใจ 
มรดกโลก ทางวฒันธรรม ดว้ยศกัด์ิสิทธ์ิ   บนัดาลจิต สร้างศิลปะ ก็มากหลาย 
เช่ือมรุ่นใหม่ สู่ธรรมชาติ อยา่งแยบคาย  ผูค้นหมาย ขึ้นพชิิต ในชีวติเอย 
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อีกมากมาย  จากนั้นน าทา่นเดินทางชมความสวยงามของการประดบัไฟที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคนัโตกบังาน 
“SAGAMIKO PARK ILLUMINATION” ที่เปิดใหเ้ขา้ชมเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้น สมัผสักบัการระดบั
หลอด LED กวา่ 4 ลา้นดวง ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการถ่ายรูปตลอดจนสมัผสับรรยากาศอนัโรแมนติก 

  รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
  พกัที่ THE B HOTEL HACHIOJI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
วนัทีห้่า วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - ตลาดปลาซึกจิ ิ- ชมใบไม้เปลีย่นสี ณ ถนนอโิจนามกิ ิ- 

ย่านฮาราจูก ุ- ย่านชินจูกุ 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วัดอาซากสุะ” วดัที่ไดช่ื้อวา่เป็นวดัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ 
และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าที่
ศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบ
กบัภายในวดัยงัเป็นที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ 
ประตูทางเขา้ที่อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที่มีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค  ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที่ประดิษฐาน
เจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านคา้ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย 
อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก  

 
 
และน าทุกทา่นเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย 
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าที่เตม็ไป
ดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ หา้งสรรพสินคา้อควาซิต้ี(Aquacity Odaiba) ภายในเตม็ไปดว้ยร้านคา้

อาซากุสะ วดัใหญ่ ในโตเกียว   น าท่านเที่ยว ชมโคมไฟ ใหญ่หนกัหนา 

นากามิเสะ มีของขาย ละลานตา   คนต่างพา ชอบใจ ไดล้องเดิน 

ซาลาเปา ทอดกรอบ ของขึ้นช่ือ   อีกอยา่งคือ เคร่ืองราง คอยรักษา 
แลว้อยา่ให ้เสียโอกาส ที่ไดม้า   อยา่ลืมหนา ไหวบู้ชา แม่กวนอิม 
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จ าหน่ายสินคา้ เส้ือผา้ต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงดว้ยกนั บนชั้น 5 เป็นศูนย์
อาหารราเมน ที่รวบรวมเมนูราเมนหลากหลายชนิดจากทัว่ประเทศญี่ปุ่ น นอกจากน้ียงัมีลานไมช้มววิตั้งอยู่
ดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้ที่สามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งไดอ้ยา่งชดัเจน  

 จากนั้นน าท่านสู่ “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji market)” เป็นตลาดคา้ส่งปลา, ผกั และ ผลไม ้
ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ตลาดปลาแห่งน้ีนบัเป็นที่ที่มีช่ือเสียงมากที่สุด และเป็นที่รู้จกักนัดีวา่เป็นหน่ึงใน
ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเล ตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสด
มากมายหลายชนิด และยงัเป็นแหล่งร้านอร่อยช่ือดงัของร้านซูชิ ซาชิมิ และ อาหารทะเลนานาชนิด  

  รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
  จากนั้นน าท่านชมใบไมเ้ปล่ียนสี ณ “ถนนอิโจนามิกิ Icho Namiki” หรือ Ginkgo Avenue ซ่ึงอยูภ่ายใน 

Meiji-jingu Gaien Park ซ่ึงมีความหมายคือ “ถนนแปะก๊วย” ตน้แปะก๊วยน่ีเองยงัเป็นตน้ไมป้ระจ าเมืองโตเกียว
อีกดว้ย ที่น่ีเคยเป็นสถานที่เดินขบวนพาเหรดตอนจดังานโอลิมปิก ตลอดสองขา้งทางของถนนเสน้น้ี มีตน้
แปะก๊วยเปล่ียนสีเหลืองอร่ามสวยงามสะดุจตาแก่ผูพ้บเห็นทัว่ไป เฉียงใตข้องสวนอีกดว้ย (ความสวยงามของ
สีสันใบไม้...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

  น าท่านชอ้ปป้ิง “ย่านฮาราจูก”ุ แหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญี่ปุ่ น อิสระกบัการชอ้ปป้ิงยงั “ตรอก
ทาเคชิตะ” สองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า ร้านฟาสทฟู์ดที่
วนัสุดสปัดาห์จะเป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มกัมาแต่งหนา้และเปล่ียน
เส้ือผา้กนั ร้านเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซนั
โด” ดว้ยบรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตึกร้านคา้ที่ออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป  

  และน าทุกทา่นชอ้ปป้ิง “ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบั
หา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยม
อีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และ
เคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

  รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
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วนัทีห่ก 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 านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางออนทวัร์เป็นส าคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 

เดนิทาง  8-13 / 10-15 พฤศจิกายน 2560 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 43,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  41,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 39,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -16,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัที่ 30/5/2560) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
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 และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
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เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบ ุ
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) 

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 
 


