
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) AUTUMN HONSHU PROGRAM  OSAKA-TOKYO 6D3N BY TG              1 
http://www.hijapantour.com/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
พฤศจิกำยน 2561 

01 – 06 , 08 – 13 , 15 – 20 ,  
22 – 27 , 28 พ.ย. – 03 ธ.ค.  45,900.- 

 

วันที ่ ก ำหนดกำรเดนิทำง เช้ำ เที่ยง ค ำ่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ (23.05-06.25) 
 

✈  
2 

คนัไซ – เกยีวโต – วดัคโิยมสึิ – เขตอะรำชิยำม่ำ – ป่ำไผ่ – สะพำน
โทเกซึเคยีว – นำโกย่ำ – ช้อปป้ิงย่ำนซำคำเอะ – นำโกย่ำ 

-  -
NAGOYA SAKAE HOTEL  
OR  SIMILAR 

3 
นำโกย่ำ – โอบำระ –  ชมซำกุระพร้อมใบไม้เปลีย่นสี –  
วนอุทยำนฮำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นำท ี– หุบเขำโอวำคุดำนิ 
– ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอ้ำท์เลท – ยำมำนำชิ 

 


HOTEL  
MOTOSU VIEW  HOTEL 
OR  SIMILAR 

4 
ยำมำนำชิ  – ภูเขำไฟฟูจ ิ(ช้ัน 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกยีว – ช้อป
ป้ิงชินจูก ุ– โตเกยีว 

  - APA  HOTEL OR  SIMILAR 

5 
โตเกยีว – วดัอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกยีวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) –
ศำลเจ้ำเมจิ – ถนนกนิโกะ – ช้อปป้ิงฮำรำจูกุ – สนำมบินฮำเนดะ  

 - -  
6 สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ  (00.20-05.25) ✈    

 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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วนัทีห่นึ่ง            กรุงเทพฯ – สนำมบินคนัไซ 

2000  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C   
(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง 
ดังน้ันผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

2305 ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 622  
  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง คนัไซ – เกยีวโต – วดัคโิยมสึิ – เขตอะรำชิยำม่ำ – ป่ำไผ่ – สะพำนโทเกซึเคยีว – นำโกย่ำ – ช้อปป้ิงย่ำนซำคำเอะ – นำโกย่ำ 
0625 ถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอำทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพ่ือน าท่านเดินทางสู่  
“วัดคิโยมิสึ” ว ัดท่ีสร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้ งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง... แล้วน าท่านกราบขอพรพระ                         
เพ่ือความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิท่ี “น ้ำ 3 สำย” ท่ีเช่ือกันว่าถ้าด่ืมแล้วจะเกิดความเป็น                    
สิริมงคลในดา้น“ควำมร ่ำรวย, ควำมมีช่ือเสียง และ มีสุขภำพดี” อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของทิวทศัน์ ... 
แล้วเพลิดเพลินท่ี “ถนนสำยกำน ้ำชำ” ให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน ้ าชา, ชุดกิโมโน , ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พดั ชา รวมทั้งสินค้า
พ้ืนเมืองเล่ืองช่ือมากมาย ...  

น าท่านเดินทางสู่ “เขตอะรำชิยำม่ำ” น าท่านผ่อนคลายกบับรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติและเป็นสถานท่ียอดนิยมในการ
เยีย่มชมในช่วงท่ีดอกดอกซากุระบานและช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี ... เป็นเขตท่ีเต็มไปดว้ยไมไ้ผแ่ละวดัหรือศาลเจา้มากมาย   
ให้ท่านไดเ้ลือกสักการะหรือท่านจะเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองจากร้านคา้มากมายให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมความ
สวยงามและความร่มร่ืน ดว้ยสีเขียวขจีของทิวไผ่นบัหม่ืนตน้ตลอดสองขา้งทางจนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของผูค้น    
ท่ีรักธรรมชาติมากว่า 1,000 ปี ... แลว้น าท่านชมสะพาน “โทเกซึเคียว” ซ่ึงช่ือของสะพานน้ีแปลว่า “สะพำนข้ำมสู่ดวง
จันทร์” ยงัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองอาราชิยามาอีกดว้ย ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้สัมผัสบรรยำกำศสุดแสนจะสบำยเป็นช่วง  
ที่อำกำศก ำลังดี ไม่ร้อนและไม่หนำวจนเกินไป เป็นช่วงแห่งสีสันที่ถูกแต่งแต้มควำมงดงำมของใบไม้นำนำพันธ์ุที่เร่ิม
เปลีย่นสีไม่ว่ำจะเป็นสีแดง สีน ำ้ตำล สีเหลืองของใบเมเป้ิล ทีค่ละกนัไปตำมแต่ละสำยพันธ์ุซ่ึงเป็นควำมสวยงำมและเป็น
สีสันของเมืองทีดู่หลำกหลำยอำรมณ์ ทีห่ำชมได้ในแถบเอเชียและควำมสวยงำมนั้นไม่แพ้ทำงยุโรปเลยทเีดียว  
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

จากนั้ น น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เพ่ือตะลุยช้อปกนัท่ี “ย่ำนซำคำเอะ”ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยาม
ราตรี จะมีสินคา้แบรนด์เนมจากทัว่ทุกมุมโลกมาวางขายท่ีถนนสายน้ี มีห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร ท่ีบ่งบอกถึงความมี
ระดบัซ่ึงมีให้ทุกท่านไดเ้ลือกอยา่งมากมาย ... นอกจากน้ียงัมีจุดชมวิวท่ีท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายน้ีและตวัเมือง 
นาโกย่าอยา่งชดัเจน คือท่ีตึกทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่ำเข้ำชม 600เยน/ท่ำน) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยโตเกียวทาวเวอร์ แต่มี
อายุเก่าแก่มากกว่า ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั...น าท่านผา่นชม “นำโกย่ำทวีีเทำเวอร์” ซ่ึงเป็นหอสูง
180 เมตรตั้ งอยู่ท่ามกลางสวนแมกไมย้าว100 เมตร … ท่านสามารถข้ึนชมวิวบนหอน้ีไดท่ี้ความสูง90 เมตรจากจุดชม
สามารถมองเห็นภูเขาแอลป์ของญ่ีปุ่น, ท่าอิเซะและวิวเมืองนาโกยา่อนังดงาม 

*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรม้ือเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ 
ในย่ำนซำคำเอะ *** 

ทีพ่กั : NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ำม นำโกย่ำ – โอบำระ ชมซำกุระ & ใบไม้เปลีย่นสี – วนอุทยำนฮำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นำท ี– หุบเขำโอวำคุดำนิ –                                                           
ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอ้ำท์เลท – ยำมำนำชิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

   

 น าท่านเดินชม “ซำกุระ & ใบไม้เปลีย่นสี” (Shikizakura) ซ่ึงเป็นซากุระท่ีแตกต่างกบัพนัธุ์อ่ืน เน่ืองจากซากุระพนัธุ์น้ีจะ
บาน 2 คร้ังต่อปี คือ จะบานในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ (ประมาณเมษายน) และช่วงฤดูใบไมร่้วง (ประมาณปลายตุลาคมถึงตน้
ธันวาคม) โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมร่้วงนั้น จะมีความพิเศษตรงท่ีซากุระจะบานพร้อมกบัใบไมแ้ดง ... ในทุกปีจะมี 
งานเทศกาลชมดอกซากุระส่ีฤดูท่ีโอบาระ (Obara Shikizakura Matsuri) โดยทุกปีน้ีจะจดัข้ึนระหว่าง วนัท่ี 1-30 พ.ย. 
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เปิดให้เขา้ชมเวลา 10.00-16.00 น. ภายในงานจะมีการแสดงท่ีน่าสนใจมากมาย อย่างเช่น Obara Kabuki รวมไปถึง
ร้านอาหารญ่ีปุ่นต่างๆท่ีมารวมตวัออกงานกนัอยา่งคร้ืนเคริง จุดท่ีเป็นไฮไลทคื์อ ตน้ Shikizakura อายุกว่า 100 ปี และ
ไดรั้บการรักษาเป็นสมบติัทางธรรมชาติของจงัหวดัอีกดว้ย อิสระให้ท่านเดินชมพร้อมบนัทึกภาพตามอธัยาศยั… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่” ซ่ึงถือว่าเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้น าท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผสัความงามราวกับภาพวาด           
ของทิวทัศน์ของ  “ทะเลสำบอำชิ” (ใช้เวลำล่อง 15 นำที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดำดฟ้ำเรือ” เพ่ือ
บนัทึกภาพความงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั… 

น าท่านมุ่งหน้าโดยรถโคช้สู่ “หุบเขำโอวำคุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่
เม่ือหลายพนัปีก่อน ท าให้เกิดบ่อน ้าร้อนผดุข้ึนมาจากใตดิ้น น ้ าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก ามะถนัอยูด่ว้ย ... ชม
บ่อน ้ าแร่ก  ามะถันท่ีสามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ท่ีต้มจากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสีด าสนิท ... พร้อมชิม“ไข่ด ำ”     
โดยเช่ือกนัว่าเม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายยุนืยาวข้ึน 7 ปี...  

น าท่าน เดินทางสู่   “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์ เล็ท ” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม                             
Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือ
เลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น 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 ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori  เป็นต้น ... นอกจากน้ียงัมีหมวดสินค้าอ่ืนๆ อย่างรองเท้า 
กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท ้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกว่า 400,000 ตาราง
ฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิง ของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ...  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
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^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำต”ิเพ่ือสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัทีส่ี่ ยำมำนำชิ  – ภูเขำไฟฟูจ ิ(ช้ัน 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูกุ – โตเกยีว 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

   

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดใน
โลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้ งปี ... น าท่านข้ึนสัมผสั
บรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกล้ชิดท่ี “สถำนีที่ 5” บนระดับความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อำกำศเอื้ออ ำนวย )                  

อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้ำพ้ืนเมืองและขนมอร่อย” 

มากมายตามอธัยาศยั… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

 

หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5  ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง                 
ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บ้านมีบ่อน ้ าแปดบ่อท่ี เกิดจากการละลายของหิมะ                              
จากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใต้ดินมาเป็นเวลานานมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศ                    
จากกรมชลประทาน ของประเทศญ่ีปุ่นว่าน ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลา                       
เทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าให้มีสาหร่าย และหญา้น ้ า เกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ย               
กับมรกตอยู่ในน ้ า... ท่านสามารถด่ืมน ้ าสะอาดอันศกัด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือว่า หากใครได้ด่ืมก็จะมี                        
อายยุนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ… 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนัของญ่ีปุ่น ท่ีคลาคล ่าไปดว้ยผูค้น และเทคโนโลยี    
ล  ้ ายุคมากมาย เพ่ือน าท่านช้อปป้ิง ณ “ย่ำนชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลำงที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของ             
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นครโตเกียวในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ังใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ฝ่ังทิศตะวนัตก เป็นย่านธุรกิจท่ีเต็มไปด้วย                
อาคารส านักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นท่ีตั้ งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government                      
ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียว  และ ฝ่ังทิศตะวันออก เป็นย่านแห่งสีสันท่ีเต็มไปด้วย 
ห้างสรรพสินค้า ช่ือดัง เช่น Isetan, Takashimaya, Odakyu เป็นต้น นอกจากน้ีย ังมีร้านสินค้าอิ เล็กทรอนิกส์ ,                       
ร้านขายสินค้าแฟชั่น, ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซ่ึงเป็นแหล่งบนัเทิง              
ยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ี ปุ่น ท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่ายซ้ือของฝากจากร้านค้าต่างๆ        
มากมายในย่านน้ี ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางยี่ห้อดัง ๆ เส้ือผา้ และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆในสไตล์แบบญ่ีปุ่น                  
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล MP-3, Walkman, CD-Player , คอมพิวเตอร์, Note Book, นำฬิกำ เป็นต้น นอกจากนั้ นท่าน                 
ยงัจะไดเ้ห็นแฟชัน่การแต่งตวั และวฒันธรรมต่าง ๆ ของเด็กวยัรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ในกรุงโตเกียว ท่ีนับได้
ว่ามีสไตลใ์นแบบความเป็นตวัของตวัเอง 

*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรม้ือเยน็อสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ *** 

ทีพ่กั : APA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ โตเกยีว – วดัอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกยีวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) –ศำลเจ้ำเมจิ – ถนนกนิโกะ – ช้อปป้ิงฮำรำจูกุ – สนำมบินฮำเนดะ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทำงไปยงัสนำมบิน)  

  

น าท่านเดินทางสู่ “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้ำแม่
กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนำดยักษ์”  ท่ี
มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกสูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ของวดัแห่งน้ี 
... หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝาก ของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง  “Made 
In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า,   เส้ือผา้ เป็นตน้ พร้อม
เลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั ...  

น าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกำยทรี”                   
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555                          
โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร 
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และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกยีวสกำยทรี” 
ท่ีบรรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จาก ละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปด้วยกล่ินอายแบบเมืองเก่า                        
ของเอโดะ … 

 

 

 

  

น าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำเมจิ” ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียวสร้างข้ึนโดยจกัพรรดิเมจิและ
มเหสีโชโกะในปี1920 … ตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีตน้ไมน้านาพรรณถึง 1 แสนตน้ ท าให้ดูเหมือนกบัว่า 
ศาลเจา้แห่งน้ีตั้งอยูภ่ายในป่า หรือท่ีเรียกกนัว่า Meiji Jingu’s forest...ประตูโทริอิขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ ของศาล
เจา้เมจิ  เป็นโทริอิท่ีท  าจากไมมี้ความสูง 12เมตร, ความกวา้ง  17 เมคร., น ้าหนัก13ตนั  และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นอีก
ดว้ย 

น าท่านสู่ “ถนนอโิช นำมกิ”ิ หรือ “กงิโกะ อเวนิว” เป็นหน่ึงในสถานท่ียอดนิยมในการชมใบไมเ้ปล่ียนสีของตน้แปะก๊วย  
ในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสีใบของต้นแปะก๊วยจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม  ทั้ งสองข้างทางใต้ต้นไม ้                        
จะเต็มไปด้วยใบไม้ท่ีร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจถนนทั้ งสองข้างทางของถนนเส้นน้ี                             
จะมีร้านคาเฟ่ท่ีท  าระเบียงยืน่ออกมาเพ่ือนัง่ชมตน้ไมโ้ดยเฉพาะในช่วงท่ีใบตน้แป๊ะก๊วยเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองคนจะมา
นัง่พกัผอ่นจิบกาแฟทานอาหารกนัเยอะมากนอกจากน้ียงัถูกใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ืองดว้ยกนั … 

ก่อนกลับ มุ่งหน้าสู่ย่านช้อปป้ิง “ฮำรำจูกุ” แหล่งรวมวยัรุ่นท่ีทันสมยัสุดๆชาวปลาดิบ …ต่ืนตาต่ืนใจกับ “แฟช่ัน” 
หลากหลายสไตลท่ี์ท่านจะไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนดท่ี์เสมือนหลุดออกมากจากในหนงัสือการ์ตูน
ช่ือดงั อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย ,์ ลามู ทรามวยัจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นตน้ หรือบางท่ีก็หลุดมากจาก
เกมส์เพลย ์, แต่งเลียนแบบดารา-นกัร้องท่ีคลัง่ไคล ้ หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี … อิสระให้
ท่านไดเ้ลือกเดินชมความแปลกประหลาดท่ีหาชมไม่ได้ในชีวิตประจ าวนั  … ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการ “ช้อปป้ิง” 
สามารถเดินเลือก “ชมและซ้ือ”  สินคา้มากมายท่ีมีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ท่ีท่านจะไดเ้ป็นเจา้ของ
เพียงผูเ้ดียวในโลก  ท่ี “ถนนเทคำชิตะ”  ซ่ึงคราคร ่ าไปดว้ยผูค้นมากมายและสินคา้หลายหลายแบบให้ท่านไดเ้ลือกสรร
กนัตามอธัยาศยั 
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***เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรม้ือกลำงวนั และ ม้ือค ำ่อสิระตำมอัธยำศัย...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อย
จำกร้ำนค้ำต่ำงๆ   *** 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ”  

วนัทีห่ก สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ   

0020  เดินทางจากสนำมบินฮำเนดะโดยสายการบิน Thai Airways  เท่ียวบิน  TG 661 

0450  ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

       หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
อตัราค่าบริการ   
ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 45,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 41,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 41,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 34,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  
(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%) 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    
 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนั 

 
กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
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 บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบั  

สายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้ว ี
ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละ
กรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน 
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมำยเหตุ    
 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  
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2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 
3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 
4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 
 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

 
6. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
7. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน  และโรงแรม

ท่ีพกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 
 
8. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 
9. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย

จะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละบา้นไดน้ั่ง
ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 
10. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋            

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 
11. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ 
ขอให้ท่านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 
12. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง

แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 
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13. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง  
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 
14. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 
15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 
 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทวัร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง.. 
 

 
 


