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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

10 – 15 พฤษภำคม 2561 (วนัพืชมงคล) 45,900.- 
17 – 22 พฤษภำคม 2561  

24 – 29 พฤษภำคม 2561 (วนัวสิำขบูชำ) 43,900.- 
 

วันที ่ ก ำหนดกำรเดนิทำง เช้ำ เที่ยง ค ำ่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ - สนำมบินเซนแทร์ ( 00.05-07.30 ) 
 

✈  
2 

นำโกย่ำ  – หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” –  อดีตจวนผู้ว่ำ – 
ซันมำชิ ซูจิ – โทยำม่ำ 

-  

TOYAMA  HOTEL               
OR SIMILAR 

3 
โทยำม่ำ – เทือกเขำทำเทยำม่ำ “ก ำแพงหิมะ” – ช้อปป้ิงโกเทมบะ                    
เอำท์เลท็ – ยำมำนำชิ 

  

KASUGAI VIEW HOTEL 
OR   SIMILAR 

4 
ยำมำนำชิ – ทุ่งดอกพงิค์มอส (ชิบะซำกุระ) – โอชิโนะฮคัไค – 
โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– โตเกยีว 

  - 
TOKYO HOTEL 
 OR SIMILAR 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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5 
โตเกยีว – ตลำดปลำสึคจิิ – วดัอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกยีวสกำยทรี                            
(จุดถ่ำยรูป) – โอไดบะ – ฮำเนดะ 

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

 

  
 
 
 

 
 
 

วนัทีห่นึ่ง            กรุงเทพฯ – สนำมบินเซนแทร์ (นำโกย่ำ)  

2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

 (ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผู้ โดยสำรขึ้นเคร่ือง 

ดังน้ันผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 
 

วนัทีส่อง นำโกย่ำ  – หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” –  อดีตจวนผู้ว่ำ – ซันมำชิ ซูจิ – โทยำม่ำ 

0005 ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 644  
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0730 ถึงสนำมบินนำโกย่ำ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอำทติย์อุทยั ...  

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

             

น าท่านเดินทางสู่  “หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ” ชมหมู่บา้นท่ีมีหลงัคาสูงมุงจากหมู่บา้นสไตล ์กสัโซ-สึคุริ                              เป็น
สไตล์ญ่ีปุ่นดั้ งเดิมแท้ๆ  เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือต่อสู้กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาว                    
ท่ีมีหิมะตก... หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องจากองค์การ “ยูเนสโก้”  ให้เป็น“มรดกโลก” เม่ือปี 1995                               
มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ซ่ึงยงัคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม… ด้วยเสน่ห์และความสวยงามของ                        
ตวัหมู่บา้นท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติให้ความรู้สึกราวกบัหมู่บา้นในเทพนิยาย ซ่ึงมีความสวยงามอย่างมาก... 
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ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ และ ชมความสวยงามของหมู่บ้านสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีถูกโอบกอดด้วยขุนเขาแห่งน้ี                 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโทยำม่ำ” เพ่ือเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

   

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่  “เมืองทำคำยำม่ำ” เมืองแห่งสายน ้ า จังหวัดกิฟุ ท่ีถูกขนานนามว่า  “Little Kyoto”                      
ด้วยบรรยากาศ  อันเก่าแก่ท่ีอาบด้วยจิตวิญญาณแห่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมตามจารีตแห่งยุคสมยัเกียวโต                        
และเอโดะ พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและวฒันธรรมอนังดงาม ... เพ่ือน าท่านชม                          
“ทำคำยำม่ำ จินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ ว่ำแห่งเมืองทำคำยำม่ำ” ท่ีท  างานและท่ีอยู่อาศยัของผูว้่าราชการจังหวดัฮิดะ                                                 
เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ในสมยัเอโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแล้ว ...                          
ท่านจะไดช้มถึง “ห้องท ำงำน” /  “ห้องพักผ่อน” ท่ีแสนจะเรียบง่ายของผูป้กครองในอดีต...จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
“ซันมำชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าของญ่ีปุ่น มีอายุกว่า 300ปี เป็นศูนยก์ลางการค้าของเมืองทาคายาม่าท่ีมีความเฟ่ืองฟูทาง
เศรษฐกิจ เ ป็นอย่ า งมากในยุค เอ โดะ  จุด เ ด่นของย่ าน น้ี คืออาคารบ้าน เ รือน เ ป็นสไตล์แบบญ่ี ปุ่นแท้ๆ                                           
และสีของตัวอาคารจะมีสีน ้ าตาลและสีด าเท่านั้ น ... ในปัจจุบนัได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่านท่ีมีส่ิงก่อสร้าง                             
ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ของญ่ีปุ่น...ตลอดสองข้างทางในย่านน้ีจะมีร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึก รวมถึงร้านอาหาร                            
ให้ไดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือตามอธัยาศยั...  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “เมืองโทยำม่ำ” เพ่ือเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่ัก : TOYAMA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

วนัทีส่ำม โทยำม่ำ – เทือกเขำทำเทยำม่ำ “ก ำแพงหิมะ”–  ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอำท์เลท็ – ยำมำนำชิ 

 เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
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น าท่าน เ ดินทางสู่  “เ จแปน อัลไพน์ รูท” หรือ “เ ส้นทำงหุบเขำแอ ล์ป-ทำเทยำม่ำ คุโ รเบะ” ท่ี เปรียบเป็น                         
“หลังคำของญี่ปุ่น”  ซ่ึงเป็นเส้นทางทะลุผ่านเขาทาเทยาม่าแอลป์ญ่ีปุ่นอนัยิ่งใหญ่ ...เส้นทางน้ีเร่ิมตน้ท่ีเขาทาเทยาม่า             
ในจังหวัดโทยาม่า ไปส้ินสุดท่ีสถานีโองิซาวะ ในจังหวัดนากาโน่  มีระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร  และ                       
ต้องอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดินทาง  ทั้ งเคเบ้ิลคาร์ รถบัส และ กระเช้าไฟฟ้า เป็นต้น .. .                             
โดยตลอดเส้นทางน้ีท่านจะได้ร่ืนรมยก์ับทิวทศัน์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของ เทือกเขาแอลป์เหนือซ่ึงครอบคลุม                                
ระยะทางกว่า 3,000 เมตร… 

 

เร่ิมตน้จาก “สถำนทีำเทยำม่ำ” น าท่านนัง่รถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขั้นบนัไดอีกคร้ังเพ่ือมุ่งหนา้สู่ “สถำนบีิโจไดระ” ... แลว้น า
ท่านนัง่ “รถโค้ชสำยธรรมชำติ” โดยโชเฟอร์ผูช้  านาญเสน้ทาง ... ระหว่างทางท่านจะไดต่ื้นตากบั “ป่ำสนดึกด ำบรรพ์” 
ท่ีมีอายมุากกว่า 1,000 ปี และ “ทุ่งรำบกว้ำง” ท่ีมีมนตเ์สน่ห์แตกต่างกนัไปในแต่ละฤดูกาล ... แลว้ผา่นชมความงามของ 
“น ำ้ตกเมยีวโจ” น ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือเดินทางสู่ “ดอยมุโรโดะ” ลดัเลาะไปตามซอก “ก ำแพงหิมะ” ท่ี
สูงกว่า 20 เมตร (ระหว่างวนัที ่15 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2561) ... ถึงยอดดอยมุโรโดจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดของเส้นทาง
สายคลาสสิคน้ี อิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพความประทบัใจของทะเสสาบนอ้ยใหญ่ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

   

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ “สถำนีไดคันโบะ” ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ  ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ                       
เ ทือกเขาแอลป์ในประเทศญ่ีปุ่น  . . .  แล้วน า ท่านเปล่ียนบรรยากาศโดยสารกระเช้าขนาดใหญ่ท่ีพิเศษ คือ                                    
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ไม่มีเสากลางรองรับสร้างความท้าทายให้ผูท่ี้มาเยือน  เจแปน แอลป์ได้ต่ืนเต้นเร้าใจสู่  “สถำนีคุโรเบะไดระ”                               
น าท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซ่ึงสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางเป็นระยะทางยาว  1,700 เมตร                                
ท  าให้ได้ฉายาว่า “กระเช้ำพำโนรำม่ำ” ... ต่อดว้ยการนั่ง “กระเช้ำไฟฟ้ำรูปข้ันบันได” เพ่ือเดินทางสู่ “เข่ือนคุโรเบะ” 
เข่ือนท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี มีความสูง 168 เมตร ความกวา้ง 492 เมตร ใช้เวลาตั้ งแต่เร่ิม                       
บุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ  45 ปี ให้ท่านเปล่ียนอิริยาบถมาออกก าลังด้วยการเดินชมวิวท่ีตระการตาของ                             
เทือกเขาแอลป์และสัมผัสกับความแรงของน ้ าท่ีปล่อยออกจากแอ่งน ้ าสีเ ขียวมรกตท่ีพวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่น                                         
สู่เบ้ืองล่าง ... ส้ินสุดการสถานีปลายทางของเทือกเขา ALPINE ALPS สู่ “สถำนีโอกิซำว่ำ” โดยน าท่านนั่งรถท่ี
ขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษลอดอุโมงค์มุ่งสู่สถานีปลายทาง 

     

น าท่านเดินทางสู่   “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม                             
Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือก
ซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, 
Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph 
หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori  เป็นตน้ ... นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้
อ่ืนๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท ้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ี
กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิง ของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ...  

สมควรแก่เวลาน าท่าน เดินทางเขา้สู่ท่ีพกัพร้อมทั้งอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ เพ่ือสุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผ่อนกบัการลองอาบ 
“ออนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่นและ พกัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่ัก : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำต”ิเพ่ือสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่  

วนัทีส่ี่ ยำมำนำชิ – ทุ่งดอกพงิค์มอส (ชิบะซำกุระ) – โอชิโนะฮคัไค – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูกุ – โตเกยีว 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

   

น าท่านเดินทางชมความงดงามอลังการของ “ทุ่งชิบะซำกุระ” หรือท่ีรู้จักกนัในนาม “พิ้งค์มอส” สีชมพูสดใสบาน
สวยงามตระการตา ...ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ดอกไมจ้ะบานและหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ ... ส่วนในฤดูอ่ืนจะมี                       
ใบสีเขียวแทนดูคลา้ยตน้หญา้ ดงันั้น จึงเรียกกนัว่า “ชิบะซำกุระ” ... ค  าว่า “ชิบะ” หมายถึงตน้หญา้ จึงแปลไดว้่า “ซำกุระ
ต้นหญ้ำ” ... น าท่านเดินชมตน้ชิบะซากุระท่ีมีอยูอ่ยูน่บัแสนตน้ปลูกอยูบ่ริเวณรอบภูเขาฟูจิ                                            ซ่ึง
มีจ  านวนมากท่ีสุดในภาคคันโต  ดูเหมือนพรมหลากสี  ทั้ งสีขาว สีชมพู  และสีแดง ซ่ึงสีของดอกจะเข้มข้ึน                           
ตามอายท่ีุปลูกให้ท่านไดส้ัมผสัและ เก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) ...  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค”  หมู่บา้นเล็กๆ ในละแวก ทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูร่ะหว่าง ทะเลสาบ 
Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บ้าน  โอชิโนะมีบ่อน ้ า ท่ีแปด ท่ี เ กิดจากการละลายของหิมะ                                
จากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทานของ ประเทศญ่ีปุ่นว่าน ้ า                            
ในแต่ละบ่อ เป็นน ้ าท่ีสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าให้มีสาหร่าย               
และหญา้น ้ า เกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคล้ายกบัมรกตอยู่ในน ้ า บริเวณโดยรอบสามารถชม
ดอกไมแ้ละ เป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้สวยท่ีสุด ...  อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซ้ือของ                            
ท่ีระลึกจากชมชุนพ้ืนบา้นบริเวณโดยรอบ… 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)    
 
 
 
 

   

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนัของญ่ีปุ่นท่ีคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นและเทคโนโลยี                   
ล  ้ ายุคมากมาย. . .  เ พ่ือเ ดินทางไปย ัง  “แหล่งอัพเดทเทรนด์ ” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า  “ชินจูกุ” หรือ                                       
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“ศูนย์กลำงที่สองแห่งนคร”  ย่านความเจริญอันดับหน่ึงของ นครโตเกียวในปัจจุบัน  ท่ีสามารถแบ่งออกเป็น                                     
2  ฝ่ังใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ฝ่ังทิศตะวันตก เป็นย่านธุรกิจท่ีเต็มไปด้วยอาคารส านักงานสูงระฟ้า  โรงแรมหรู และ                          
เ ป็น ท่ีตั้ งของอาคา รศาล าว่ าก าร  Tokyo Metropolitan Government ซ่ึ ง เ ป็น ศูนย์ก ลา งก ารปกครองขอ ง                                      
มหานครโตเกียว และ  ฝ่ังทิศตะวนัออก เป็นย่านแห่งสีสันท่ีเต็มไปด้วยศูนยก์ารคา้ ร้านขายสินค้าแฟชัน่ ร้านสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายสินคา้ลดราคาและสินคา้มือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะซ่ึงเป็นแหล่งบนัเทิงยามราตรี                                           
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ... เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ในย่านน้ี ไม่ว่าจะเป็น                    
เคร่ืองส าอางยี่ห้อดัง  ๆ เ ส้ือผ ้า  และของกระจุกกระจิก  น่า รัก ๆ ในสไตล์แบบญ่ีปุ่น  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล                                 
กลอ้งถ่ายวีดีโอ MP-3, Walkman, CD-Player วิทย ุคอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เป็นตน้ นอกจากนั้น                    ท่าน
ยงัจะได้ เห็นแฟชั่นการแต่งตัว และวฒันธรรมต่าง ๆ ของเด็กวยัรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้าในกรุงโตเกียว               
ท่ีนบัไดว้่ามีสไตลใ์นแบบความเป็นตวัของตวัเอง 

*** เพ่ือให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ...ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้
ต่างๆ ในยา่นชินจูกุ *** 

ทีพ่ัก : TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ โตเกยีว – ตลำดปลำสึคจิิ – วดัอำซะกุซ่ำ –หอคอย โตเกยีวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) – โอไดบะ – ฮำเนดะ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน) 

     

น าท่านเดินทางสู่ “ตลำดปลำสึคจิิ” ตลาดคา้ส่งปลาขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว  เป็นหน่ึงในตลาดปลา ท่ีใหญ่ท่ีสุด              
ในโลกอีกด้วย ภายในตลาดนั้ นมีปลา อาหารทะเลสดๆ ผ ักและผลไม้มากมายหลายชนิด  …ตลาดสึคิจินั้ น                         
แบ่ง เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซ่ึงมี ร้านค้าปลีกและร้านอาหารตั้ ง เ รียงรายเป็นจ านวนมาก และ                                
ส่วนภายในซ่ึงเป็นบริเวณท่ีร้านค้าส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจุดท่ีมีการประมูลปลาทูน่าท่ีมีช่ือเสียง ...พลาดไม่ได้                        
กบัการลองชิมซูชิ ซาซิมิ ท่ีสด อร่อย และราคาไม่แพง ไข่มว้นของท่ีน่ีก็อร่อยเด็ดไม่แพก้นั ... นอกจากน้ียงัมีพวก                     
ของแห้ง มีดแร่ปลา และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายอย่างให้เลือกซ้ืออีกดว้ย  ...อิสระให้ทุกท่าน เลือกชิมอาหารทะเลสดๆ 
พร้อมเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ... 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “วดัอำซะกุซ่ำคนันอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้ำ
แม่กวนอมิ” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนำดยกัษ์” 
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร ...หากมีเวลาเชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่ง
น้ี ... หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนำคำมเิซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง  “Made 
In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของ เคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะ
เลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั ...  

แลว้น าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น ้ าสุมิดะ  “หอคอยโตเกียว สกำยทรี”  
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ี
มีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซี
เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกำยทรี” ท่ีบรรจุ
เทคโนโลย ีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก ละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ … 

***เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรม้ือเที่ยง อิสระตำมอัธยำศัย...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำ
ต่ำงๆ *** 

   
น าทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรยแ์ห่งโตเกียว ท่ีเกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล  ้ ายุค                        
และ ทนัสมยั ... เป็นเกาะท่ีแสดงให้เห็นถึง วิสัยทศัน์ และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่น ท่ีสามารถสร้างส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้                                      
ให้เป็นไปได้ข้ึนมา  …ด่ืมด ่ากับการ “นั่งกินลมชมวิว”  บน  “ชิงช้ำสวรรค์” (ferris wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น...                    
ต่ืนตากับสีสันของแสงไฟท่ีประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผสับรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวท่ีมี “สะพำน                            
เรนโบว์” (Rainbow  Bridge) พาดผ่าน และ มีแสงสีของกรุงโตเกียว ยามค ่าคืนเป็นฉากหลงั…รวมทั้ง “เทพีเสรีภำพ” 
เวอร์ชั่นญ่ีปุ่น ยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว (ไม่รวมค่ำชิงช้ำสวรรค์, ค่ำเข้ำชม และเคร่ืองเล่นต่ำงๆ) ... หรือช้อปป้ิง                           
“ห้ำง Aqua City Odaiba”  แหล่งช้อปป้ิงท่ีรวมร้านค้าต่าง ๆ มีจุดเด่นอยู่ ท่ีชั้ น 5 เป็น “รำเมง ฟู้ด ธีมพำร์ค”                                    
(Ramen Food Theme Park) ท่ี รวบรวมรา เมงชนิด ต่ างๆ  จากทั่วประ เทศญ่ี ปุ่นม  และย ัง เ ป็น จุดยอดนิยม                         
ส าหรับชมวิว สะพานสายรุ้ง อีกด้วย ...หรือจะเลือกเดินท่ี “DECKS Tokyo Beach”  ช้อปป้ิงมอลล์สไตล์เมือง                              
ในโอไดบะ ท่ีภายในเด็คส์โตเกียวบีชเต็มไปดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิง อาหาร และความบนัเทิงอย่างครบครัน รวมไปถึง                  
Tokyo Joypolis สวนสนุกในร่มท่ีสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายกว่า  20 แบบได้ในแห่งเ ดียว  เช่น                             
รถไฟเหาะ, เคร่ืองเล่นสไตล์สัมผสัประสบการณ์ และบา้นผีสิง เป็นต้น ...นอกจากนั้ นศูนยอ์าหารยงัจัดตกแต่ง                                   
ในธีมฮ่องกงอีกดว้ย 
***เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรม้ือค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ 
*** 
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สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ”  

วนัทีห่ก สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ 

0020  เดินทางจากสนำมบินฮำเนดะโดยสายการบิน Thai Airways  เท่ียวบิน  TG 661 

0525  ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

       หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
อตัราค่าบริการ เดินทางวนัท่ี 10 – 15 พฤษภาคม 2561 
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 

 

อตัราค่าบริการ เดินทางวนัท่ี 17 – 22 พฤษภาคม 2561,  

24 - 29 พฤษภาคม 2561(วันวิสาขบูชา) 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 39,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 39,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 32,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 1,000 บาท/ทรปิ/ต่อทา่น*** 

 
 

***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. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%) 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์ หวัหนา้ทวัร์และพนกังานขบัรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริป  

หากบริการดี น่ารัก สามารถเพ่ิมให้เป็น  ก าลงัใจ  ในการท างานได ้
3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
6. 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 
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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. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  
 
2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 
4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 
 
5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ โดย
ทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  
 
6. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
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7. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 
 
8. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 
9. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 
 
10. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 
11. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอให้ท่านท าความ
เขา้ใจก่อนจองทวัร์ 
 
12. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 
 
13. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 
14. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 
15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทวัร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง.. 


