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“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS)  SPRING TAKAYAMA TOKYO   NAGOYA-TOKYO  6D3N โดยสายการบินไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
21 – 26 มีนาคม 2562 49,900.- 

 

 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า ( 00.05 – 07.30 ) 
 

✈  
2 

นาโกย่า – วดัโอสุคนันอน – ช้อปป้ิงโอสุ – หมู่บ้านนินจาองิะ – มิ
เอะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโกย่า 

-  

NAGOYA SAKAE TOKYU 
REI HOTEL OR SIMILAR 

3 
นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซัน
มาชิ ซูจ ิ– ทาคายาม่า 

  

ROUTE INN TAKAYAMA 

HOTEL OR  SIMILAR  

4 

ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมอืงทาคายาม่า – ปราสาทมตัสึโมโต้ – โอชิ
โนะ ฮัคไค หรือ เทศกาล Matsuda Sakura Festival หรือ Fuji 
Kawaguchiko Cherry Blossom Festival – ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรี
เมีย่ม เอาท์เลท็ – โมโตสุ 

 


HOTEL 
MOTOSU VIEW HOTEL              

OR  SIMILAR  

5 
โมโตสุ – โตเกยีว – วดัอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกยีวสกายท ี
(จุดถ่ายรูป) – สวนสาธารณะ อุเอโนะ – ช้อปป้ิง ชินจูกุ –  
สนามบินฮาเนดะ 

  -  

6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 ) ✈    
 

วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ – สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) 

2100 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

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

ดังน้ันผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 
 

วนัทีห้่า นาโกย่า – วดัโอสุคนันอน – ช้อปป้ิงโอสุ – หมู่บ้านนินจาองิะ – มเิอะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโกย่า 

0005 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 644 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS)  SPRING TAKAYAMA TOKYO   NAGOYA-TOKYO  6D3N โดยสายการบินไทย (TG) 

0730 ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทติย์อุทยั 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

                    

น าทุกท่านเดินทางสู่ “วัดโอสุคันนอน” (Osu Kannon Temple) เป็นวดัพุทธท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของเมืองนาโกย่าเป็น
หน่ึงในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แม่กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น และเป็นวดัประจ าตระกลูโอดะ นอกจากน้ียงัมีวดับนัโชจิ
ซ่ึงโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพกัอยู่เม่ือคร้ังเป็นตัวประกัน อันเป็นประวติัศาสตร์หน้าหน่ึงของย่านโอสึเป็นเมืองท่ี
ผสมผสานระหว่างประวติัศาสตร์และวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจุดท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีสุดของนาโกย่า ...นอกจาก
ท่านจะไดช่ื้นชมความงดงามของวดัโอสึคนันอนแลว้ บริเวณถนนทางเดินท่ีอยู่เยื้องกบับริเวณวดัก็เป็น “ย่านช้อปป้ิงโอ
สุ” (Osu Shopping Arcade) แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยม ท่ีมีร้านคา้และร้านอาหารกว่า 1,200 ร้านเรียงรายอยู่สองขา้งทาง 
ขายทุกอยา่งตั้งแต่งานศิลปะราคาถูก คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูปไปจนถึงแฟชัน่ทนัสมยั วตัถุโบราณ ชุดกิโมโนใหม่เอ่ียม
หรือมือสอง และเส้ือผา้ ร้านอาหารและคาเฟ่ ร้านคา้จิปาถะ และของท่ีระลึก จากทัว่ทุกมุมโลก ไม่ใช่เพียงสินคา้ใน
ประเทศญ่ีปุ่นเท่านั้น... อิสระให้ท่านเลือกชม และซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะอุเอโนะ” (Iga-Ueno) เมืองแห่งนินจา ท่ีโด่งดงัท่ีสุดของ
ญ่ีปุ่น ตั้งอยูท่างตะวนัตก ของจงัหวดัมิเอะ เป็นเมืองเล็กๆท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของสองเมืองหลกั คือ เมืองอิงะ และ 
เมืองอุเอโนะ ในปี ค.ศ.2004 และยงัมีหมู่บา้นนอ้ยใหญ่ท่ีรวมกนัจนกลายเป็น เมืองอิงะอุเอโนะ แต่ผูค้นก็ยงัคงเรียกใน
ช่ือสั้นๆว่า องิะ …ภายในหมู่บา้นนินจา ประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัในอดีต ท่ีมีทั้งประตูกล ประตูลบั กบัดกั หลุมพรางท่ี
ซ่อนเงินและดาบ อยู่ตามจุดต่างๆในบา้นอย่างน่าท่ึง และห้องแสดงนิทรรศการ ส าหรับจดัแสดงของสะสมท่ีเก่ียวกบั
นินจา เช่น งานเขียนโบราณ อาวุธนินจาประเภทต่างๆ เป็นตน้ ...น าท่านชมการแสดงโชวต่์อสู้ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจจากเหล่า
นินจา รวมถึงยงัมีบริการเช่าชุดนินจา และใส่เดินเท่ียวทัว่เมือง (ไม่รวมค่าบริการเช่าชุดในราคา 500 เยน) … ให้ทุกท่าน
สัมผสัวิถีนินจา และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS)  SPRING TAKAYAMA TOKYO   NAGOYA-TOKYO  6D3N โดยสายการบินไทย (TG) 

จากนั้นน าท่านชมงานประดบัไฟฤดูหนาวท่ียิ่งใหญ่อลงัการท่ีสุดในญ่ีปุ่น Nabana no sato Winter Illumination ซ่ึงมี
การประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆ หลากหลายโซนและแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่น อุโมงค์ไฟขนาดยาว
ประมาณ 300 เมตร ไดแ้ก่ อุโมงค์สายรุ้งสีสดใส , อุโมงค์ไฟสีทองท่ี เปรียบเสมือนอุโมงค์ดวงดาวแห่งทางชา้งเผือก , 
อุโมงคไ์ฟสีชมพท่ีูเปรียบเสมือนอุโมงค์แห่งความรัก เป็นตน้ … อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีสวยงามของ
แม่น ้ าและแสงไฟอนัตระการตา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพ่ัก : NAGOYA SAKAE TOKYU HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

   

น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ชมหมู่บา้นท่ีมีหลงัคาสูงมุงจากหมู่บา้นสไตล์ กสัโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญ่ีปุ่น
ดั้งเดิมแท้ๆ  เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือต่อสู้กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวท่ีมีหิมะตก... 
หมู่บา้นชิราคาวาโกะไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร “ยูเนสโก้” ให้เป็น“มรดกโลก” เม่ือปี 1995 มีอายเุก่าแก่กว่า 250 ปี ซ่ึง
ยงัคงรักษาความเป็นธรรมชาติไดอ้ย่างเหมือนเดิม… ดว้ยเสน่ห์และความสวยงามของตวัหมู่บา้นท่ามกลางบรรยากาศ
แบบธรรมชาติให้ความรู้สึกราวกบัหมู่บา้นในเทพนิยาย ซ่ึงมีความสวยงามอยา่งมาก... ให้ท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศ 
และชมความสวยงามของหมู่บา้นสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีถูกโอบกอดดว้ยขุนเขาแห่งน้ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

    

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกิฟุ” สถานท่ีท่ีท าให้คุณรู้สึกเหมือนไดเ้ดินทางยอ้นเวลาไปยงัประเทศ
ญ่ีปุ่นในอดีต และมีธรรมชาติอนัอุดมสมบรูณ์ ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและแม่น ้ า เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” 
เมืองท่ีถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอนัเก่าแก่ท่ีอาบด้วยจิตวิญญาณแห่งประวติัศาสตร์ และ



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS)  SPRING TAKAYAMA TOKYO   NAGOYA-TOKYO  6D3N โดยสายการบินไทย (TG) 

วฒันธรรมตามจารีตแห่งยุคสมยัเกียวโตและเอโดะ พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติโอบลอ้มด้วยขุนเขาและ
วฒันธรรมอนังดงาม … เพ่ือน าท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า” ท่ีท  างาน
และท่ีอยูอ่าศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ใน
สมยัเอโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ ... ท่านจะไดช้มถึง “ห้องท างาน” /  “ห้องพักผ่อน” ท่ีแสนจะเรียบง่ายของผูป้กครอง
ในอดีต 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ยา่นเมืองเก่าของญ่ีปุ่น มีอายกุว่า 300ปี เป็นศนูยก์ลางการคา้ของเมืองทาคายาม่า
ท่ีมีความเฟ่ืองฟทูางเศรษฐกิจ เป็นอยา่งมากในยคุเอโดะ จุดเด่นของย่านน้ีคืออาคารบา้นเรือนเป็นสไตล์แบบญ่ีปุ่นแท้ๆ  
และสีของตวัอาคารจะมีสีน ้ าตาลและสีด าเท่านั้น ... ในปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษเ์ชิดชูให้เป็นยา่นท่ีมีส่ิงก่อสร้างท่ีควรค่า
แก่การอนุรักษ ์ของญ่ีปุ่น ... ตลอดสองขา้งทางในยา่นน้ีจะมีร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ไดเ้ลือกชิม
เลือกซ้ือตามอธัยาศยั  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5) 

ทีพ่กั : ROUTE INN TAKAYAMA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ” เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในสไตล์
ญ่ีปุ่นให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่ง
ปลัง่ 
 
 

วนัทีห้่า ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมอืงทาคายาม่า – ปราสาทมตัสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็ – โมโตสุ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

น าท่านชม “ตลาดสดเช้าเมืองทาคายาม่า” เกิดข้ึนเม่ือสมยัเอโดะ 200 ปีท่ีผ่านมา โดยพวกเกษตรกรไดน้ าเอาผลิตผล
จ าพวกดอกไม ้พืชผกัมาจ าหน่ายเอง อีกทั้งของท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือของเมืองทาคายาม่าดว้ย... ณ บริเวณริมแม่น ้ ามิยากาว่า 
เพ่ือให้ท่านไดต่ื้นตากบั “บ้านเรือน” ท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของ “สมยัเอโดะ”  ในช่วงปี ค.ศ.1600-1868 ซ่ึงสะทอ้น
ให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความโดดเด่นทางวฒันธรรมและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเฉพาะส่ิงหน่ึงท่ีผูค้นมกัจะ พดูถึงเสมอเม่ือ
นึกถึงสมยัเอโดะ คือการขยายตวัของชนชั้นพ่อคา้ และการพฒันาศนูยก์ลางชุมชนเมืองของ “โชกุนโทกุงาว่า” ท่านจะได้
สัมผสับรรยากาศสุดคลาสสิกกบับา้นเรือนต่างๆ ซ่ึงจะเปิดให้ท่านชม และเลือกซ้ึอสินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมอืงมตัสึโมโต้” เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองในจงัหวดันากาโน่ มีความโดดเด่นทางดา้น
วฒันธรรมอนัเก่าแก่ และธรรมชาติอนัสวยงามอยา่งเทือกเขา Japan Alps ... เพ่ือน าท่านชมความงดงามของ “ปราสาท
มตัสึโมโต้” สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีโดดเด่นเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ และสวยงาม
ท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น และไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบติัประจ าชาติท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น เป็นปราสาทท่ีสร้าง
ดว้ยไม ้5 ชั้น 6 คูหา ถูกสร้างข้ึนจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหลายอย่าง ใชสี้ด าเป็น
หลกัในการตกแต่ง ท าให้เกิดความรู้สึกท่ียิง่ใหญ่และสุขุม จนไดส้มญานามว่า “ปราสาทอีกา” นอกจากน้ีปราสาทมตัสึ
โมโตย้งัมีศาลาชมดวงจันทร์ท่ีงดงามแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมยัก่อน ... ให้ท่านช่ืนชมความงามของ
ปราสาทท่ีมีทศันียภาพของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่นอนังดงามเป็นฉากหลงั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

เดินทางช่วง 21 – 26 มนีาคม , 28 มนีาคม – 2 เมษายน , 5 – 10 เมษายน 

  

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่
ระหว่างทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้ าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของหิมะ
จากบนภูเขาไฟฟจิูและถูกกรองผา่นชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายมุามากกว่า 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศจาก
กรมชลประทาน ของประเทศญ่ีปุ่นว่าน ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์
ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าให้มีสาหร่าย และหญา้น ้ า เกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ยกบัมรกต
อยู่ในน ้ า... ท่านสามารถด่ืมน ้ าสะอาดอนัศกัด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือว่า หากใครไดด่ื้มก็จะมีอายุยืนยาว 
ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

เดินทางช่วง 7 – 12 มนีาคม , 14 – 19 มนีาคม 

 

นาํท่านเดินทางสู่งาน “Matsuda Cherry Blossom Festival” พาท่านชม “เทศกาลดอกซากุระ” ท่ีเมืองมาซึดะ จงัหวดั
คานากาวะ (จัดขึน้ในวนัที ่11 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม) ซากุระในประเทศญ่ีปุ่นมีหลากหลายพนัธ์มาก พนัธุ์หน่ึงท่ีผลิ
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ดอกออกมาเร็วท่ีสุดคือพนัธุ์ “คาวาซึ” (Kawatsu Sakura) ซ่ึงจะไดเ้ห็นประมาณกลางเดือน ก.พ. – ตน้เดือน มี.ค. ... 
ดอกซากุระพนัธุ์คาวาซึจะมีสีชมพเูขม้ ท่ีน่ีจะปลูกไวป้ระมาณจาํนวน 260 ตน้ บนภูเขามาซึดะ ทิศตะวนัตกของจงัหวดั
คานากาว่า ... อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงดงาม หากวนัไหนอากาศสดใสก็จะเห็นภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงั 

เดินทางช่วง 14 – 19 เมษายน 

 

น าท่านเดินทางสู่งาน “เทศกาลชมซากุระ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival” บริเวณทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ใกลก้บัทางเดินแถบ Enkei Hall (จะจัดขึน้ระหว่างวนัที ่11 – 22 เมษายน) โดยภายในงานท่านจะ
ไดช้มซากุระท่ีเบ่งบานกนัอยา่งสวยงาม กบัทิวทศัน์ของทะเลสาบคาวากุจิโกะ และมีภูเขาฟุจิอยู่เบ้ืองหลงั และจะมีการ
ประดบัไฟในตอนกลางคืน นอกจากน้ียงัสามารถเพลิดเพลินไปกบับูธร้านคา้ อาหาร เคร่ืองด่ืม และตลาดสินคา้ท ามือ 
Craft Market ไดอี้กดว้ย 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม Tomei 
Expressway ท่ีเ ช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-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 ... 
นอกจากน้ียงัมีหมวดสินค้าอ่ืนๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกว่าใน
ห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ ให้ท่าน
ไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
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ทีพ่กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ” เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในสไตล์
ญ่ีปุ่นให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่ง
ปลัง่ 

วนัทีห้่า โมโตสุ – โตเกยีว – วดัอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกยีวสกายท ี(จุดถ่ายรูป) – สวนสาธารณะ อุเอโนะ – ช้อปป้ิง ชินจูกุ – 
สนามบินฮาเนดะ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนัของญ่ีปุ่นท่ีคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นและเทคโนโลยีล  ้ ายุค
มากมาย... เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก 
“องค์เจ้าแม่กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟ
ขนาดยกัษ์” ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้า
พ้ืนเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ 
เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

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 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
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น าท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะอุเอโนะ” (เดินทางช่วงวนัท่ี 28 มีนาคม – 2 เมษายน และ 5 – 10 เมษายน) เป็น
สวนสาธารณะเก่าแก่ และมีขนาดใหญ่ท่ีสวยงามกลางกรุงโตเกียว ซ่ึงรวบรวมพนัธุ์ไมน้านาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก และ
เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียวนอกจากสวนสวยแลว้  ท่ีสวนอุเอโนะยงัมีสวนสัตวแ์ละพิพิธภณัฑ์กลาง
สวนอีกดว้ย ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศสวนท่ีเต็มไปดว้ย “ดอกซากุระ” ถึงฤดูกาลท่ีแยม้บานสะพร่ังเป็นสีชมพูอยู่ทัว่
บริเวณสวนใจกลางกรุงโตเกียว นับว่าเป็นท่ีชมดอกซากุระในโตเกียวท่ีสวยงามท่ีสุดก็ว่าได้ (ท่านอาจจะได้เห็น
บรรยากาศการชมดอกไมส้ไตล์ญ่ีปุ่น ท่ีจะมากันเป็นครอบครัว/หมู่คณะ ) ... อิสระให้ท่านได้เลือกมุมประทบัใจ
บนัทึกภาพความงามตามอธัยาศยั (โดยทัว่ไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ข้ึนอยู่ตามสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวยใน
แต่ละปี ดงันั้นหากช่วงท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว อาจจะไม่สามารถชมดอกซากุระได ้ทางบริษทัตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน่ี) 

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชอ้ปป้ิง ณ “ย่านชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของ
นครโตเกียวในปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ังใหญ่ ๆ ดว้ยกนัคือ ฝ่ังทิศตะวนัตก เป็นย่านธุรกิจท่ีเต็มไปดว้ยอาคาร
ส านักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นท่ีตั้งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซ่ึงเป็น
ศนูยก์ลางการปกครองของมหานครโตเกียว และ ฝ่ังทิศตะวนัออก เป็นย่านแห่งสีสันท่ีเต็มไปดว้ย ห้างสรรพสินคา้ ช่ือ
ดงั เช่น Isetan, Takashimaya, Odakyu เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีร้านสินคา้อิเล็กทรอนิกส์, ร้านขายสินคา้แฟชัน่, ร้าน
ขายสินคา้ลดราคาและสินคา้มือสอง ร้านอาหาร และยา่นคาบกิูโชะ ซ่ึงเป็นแหล่งบนัเทิง ยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น 
ท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่าย ซ้ือของฝากจากร้านค้าต่างๆ มากมายในย่านน้ี ไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองส าอางยี่ห้อดัง ๆ เส้ือผา้ และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆในสไตล์แบบญ่ีปุ่นกล้องถ่ายรูปดิจิตอล MP-3, 
Walkman, CD-Player , คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา เป็นตน้ นอกจากนั้นท่าน ยงัจะไดเ้ห็นแฟชัน่การแต่งตวั 
และวฒันธรรมต่าง ๆ ของเด็กวยัรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ในกรุงโตเกียว ท่ีนบัไดว้่ามีสไตล์ในแบบความเป็นตวั
ของตวัเอง 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้เยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ 
ในย่านชินจูกุ *** 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 

วนัทีห่ก สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

0020  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 661 

0525  ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
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หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบินเป็นต้น 
 

 

 

 

 
อตัราค่าบริการ เดินทางช่วง 21 – 26 มี.ค. 2562 

ผูใ้หญ่                                                                                ท่านละ 49,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 37,900.- 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%) 
 

อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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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 30 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 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
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5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลกูคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน 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... 


