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 ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

มกรำคม 2562 16 – 21 , 23 – 28 ม.ค. 45,900.- 
  
 

วันที ่ ก ำหนดกำรเดนิทำง เช้ำ เที่ยง ค ำ่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ - สนำมบินเซนแทร์ ( 00.05-07.30 ) 
 

✈  
2 

นำโกย่ำ – วดัโอสุคนันอน – ช้อปป้ิงถนนโอสุ – มเิอะ – หมู่บ้ำน
นินจำองิะ – นำบำนะ โนะ ซำโตะ – นำโกย่ำ 

    - 


CASHBACK

NAGOYA SAKE TOKYU 
REI HOTEL   OR SIMILAR 

3 
นำโกย่ำ – หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” – อดีตจวนผู้ว่ำ –   
ซันมำชิ ซูจิ – ทำคำยำม่ำ 

 


HOTEL

TAKAYAMA 
WASHINNGTON      
HOTEL OR   SIMILAR 

4 
ตลำดเช้ำเมืองทำคำยำม่ำ – ปรำสำทมตัสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค –  
ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอำท์เลท็ – ยำมำนำชิ 

 


HOTEL 
MOTOSU VIEW HOTEL   
OR SIMILAR 

5 
อซิำว่ำ – FUJI TEN SKI RESORT – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูกุ – 
สนำมบินฮำเนดะ  

  -  
6 สนำมบินฮำเนดะ - กรุงเทพฯ ( 00.20-04.50 ) ✈    

 
 
 
  

 
 
 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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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 – วดัโอสุคนันอน – ช้อปป้ิงถนนโอสุ – มเิอะ – หมู่บ้ำนนินจำองิะ – นำบำนะ โนะ ซำโตะ – นำโกย่ำ 

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

0730 ถึงสนำมบินนำโกย่ำ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอำทติย์อุทยั ...  

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

    
น า ทุก ท่าน เ ดินทางสู่  “วัด โอ สุคันนอน” (Osu Kannon Temple) เ ป็นวัดพุทธท่ี มี ช่ือ เ สี ยงโ ด่งดังของ เ มือง                                     
นาโกย่า เป็นหน่ึงในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น และเป็นวัดประจ าตระกูลโอดะ                      
นอกจากน้ียงัมีวดับนัโชจิซ่ึงโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพกัอยู่เม่ือคร้ังเป็นตัวประกัน อันเป็นประวติัศาสตร์หน้าหน่ึง                                        
ของย่านโอสึเป็นเมืองท่ีผสมผสานระหว่างประวติัศาสตร์และวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจุดท่องเท่ียวยอดฮิต                                         
ท่ีสุดของนาโกย่า ...นอกจากท่านจะไดช่ื้นชมความงดงามของวดัโอสึคันนอนแลว้ ...บริเวณถนนทางเดินท่ีอยู่เยื้อง                      
กบับริเวณวดัก็เป็น “ย่ำนช้อปป้ิงโอสุ” (Osu Shopping Arcade) แหล่งช ้อปป้ิงยอดนิยม  ท่ีมีร้านค้าและร้านอาหาร                  
กว่า 1,200 ร้านเรียงรายอยู่สองข้างทาง ขายทุกอย่างตั้ งแต่งานศิลปะราคาถูก คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูปไปจนถึง                         
แฟชั่นทันสมัย ว ัตถุโบราณ ชุดกิโมโนใหม่เอ่ียมหรือมือสอง และเส้ือผา้ ร้านอาหารและคาเฟ่ ร้านค้าจิปาถะ                          
และของท่ีระลึก จากทั่วทุกมุมโลก ไม่ใช่เพียงสินค้าในประเทศญ่ี ปุ่นเท่านั้ น. . .  อิสระให้ท่านเลือกชมและ                                        
ซ้ือของฝากตามอธัยาศยั… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
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หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภณัฑ์นินจำองิะอุเอโนะ” (Iga-Ueno) เมืองแห่งนินจา ท่ีโด่งดงัท่ีสุดของญ่ีปุ่น ตั้งอยู่
ทางตะวนัตก ของจงัหวดัมิเอะ เป็นเมืองเล็กๆท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของสองเมืองหลกั คือ เมืองอิงะ และ เมืองอุเอโนะ               
ในปี ค.ศ.2004 และยงัมีหมู่บา้นน้อยใหญ่ท่ีรวมกันจนกลายเป็น เมืองอิงะอุเอโนะ แต่ผูค้นก็ยงัคงเรียกในช่ือสั้ นๆว่า                      
อิงะ …ภายในหมู่บ้านนินจา  ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ท่ีมีทั้ งประตูกล ประตูลับ กับดัก หลุมพราง                               
ท่ีซ่อนเงินและดาบ อยู่ตามจุดต่างๆในบ้านอย่างน่าท่ึง  และห้องแสดงนิทรรศการ ส าหรับจัดแสดงของสะสม                                     
ท่ีเก่ียวกบันินจา เช่น งานเขียนโบราณ อาวุธนินจาประเภทต่างๆ เป็นต้น ...น าท่านชมการแสดงโชวต่์อสู้ท่ีน่าต่ืนตา                      
ต่ืนใจจากเหล่านินจา รวมถึงยงัมีบริการเช่าชุดนินจา และใส่เดินเท่ียวทัว่เมือง (ไม่รวมค่ำบริกำรเช่ำชุดในรำคำ                          
500 เยน) … ให้ทุกท่านสัมผสัวิถีนินจา และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าท่านชมงานประดบัไฟฤดูหนาวท่ียิ่งใหญ่อลงัการท่ีสุดในญ่ีปุ่น Nabana no sato Winter Illumination ซ่ึงมี
การประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆ หลากหลายโซนและแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่น อุโมงค์ไฟขนาดยาว
ประมาณ 300 เมตร ไดแ้ก่ อุโมงค์สายรุ้งสีสดใส , อุโมงค์ไฟสีทองท่ี เปรียบเสมือนอุโมงค์ดวงดาวแห่งทางชา้งเผือก , 
อุโมงคไ์ฟสีชมพูท่ีเปรียบเสมือนอุโมงค์แห่งความรัก เป็นต้น …  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีสวยงามของ
แม่น ้ าและแสงไฟอนัตระการตา... 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ บริเวณเทศกาลชมไฟ (2) CASH BACK 1,000 YEN  

ทีพ่ัก : NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ำม  นำโกย่ำ – หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” – อดีตจวนผู้ว่ำ – ซันมำชิ ซูจิ – ทำคำยำม่ำ 

 เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

     

น าท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกิฟุ” สถานท่ีท่ีท าให้คุณรู้สึกเหมือนไดเ้ดินทางยอ้นเวลาไปยงัประเทศญ่ีปุ่นในอดีต และมี
ธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและแม่น ้ า เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ”  ชมหมู่บา้น                 
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ท่ีมีหลังคาสูงมุงจากหมู่บา้นสไตล์ กัสโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญ่ีปุ่นดั้ งเดิมแท้ๆ  เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือ                
ต่อสู้กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาว ท่ีมีหิมะตก.. . หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องเป็น                          
“มรดกโลก” จากองค์การ “ยูเนสโก้”  ให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี 1995 มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ซ่ึงยงัคงรักษาความเป็น
ธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม… ด้วยเสน่ห์และความสวยงามของตัวบา้นหลังคามุงฟางท่ีโดนปกคลุมด้วยหิมะ                       
ขาวโพลนหนาถึง 2-4 เมตร ในช่วงฤดูหนาว ให้ความรู้สึกราวกบัหมู่บา้นในเทพนิยาย ซ่ึงมีความสวยงามอย่างมาก...              
ให้ท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศ และชมความสวยงามของหมู่บา้นสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยหิมะแห่งน้ี  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

   

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ “เมืองทำคำยำม่ำ” เมืองท่ีถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอนัเก่าแก่ท่ี            
อาบดว้ยจิตวิญญาณแห่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมตามจารีตแห่งยคุสมยัเกียวโตและเอโดะ  พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์
ไปดว้ยธรรมชาติ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและวฒันธรรมอนังดงาม ... เพ่ือน าท่านเดินทางชม “ทำคำยำม่ำจินยะ” หรือ “อดีต
จวนผู้ ว่ำแห่งเ มืองทำคำยำม่ำ” ท่ีท  างานและท่ีอยู่อาศัยของผู ้ว่ าราชการจังหวัดฮิดะ เ ป็นเวลากว่ า  176 ปี                          
ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแล้ว ... ท่านจะได้ชมถึง                           
“ห้องท ำงำน” /  “ห้องพักผ่อน” ท่ีแสนจะเรียบง่ายของผูป้กครองในอดีต... 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ซันมำชิซูจิ” ยา่นเมืองเก่าของญ่ีปุ่น มีอายกุว่า 300ปี เป็นศูนยก์ลางการคา้ของเมืองทาคายาม่า
ท่ีมีความเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจ เป็นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านน้ีคืออาคารบา้นเรือนเป็นสไตล์แบบญ่ีปุ่นแท้ๆ  
และสีของตวัอาคารจะมีสีน ้ าตาลและสีด าเท่านั้น ... ในปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษเ์ชิดชูให้เป็นย่านท่ีมีส่ิงก่อสร้างท่ีควรค่า
แก่การอนุรักษ์ของญ่ีปุ่น...ตลอดสองขา้งทางในย่านน้ีจะมีร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ไดเ้ลือกชิม
เลือกซ้ือตามอธัยาศยั... 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

ทีพ่ัก : TAKAYAMA  WASHINGTON HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
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วนัทีส่ี่ ตลำดเช้ำเมืองทำคำยำม่ำ – ปรำสำทมตัสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค –  ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอำท์เลท็ – ยำมำนำชิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 
น าท่านชม “ตลำดสดเช้ำเมืองทำคำยำม่า” เกิดข้ึนเม่ือสมยัเอโดะ 200 ปีท่ีผ่านมา โดยพวกเกษตรกรไดน้ าเอาผลิตผล       
จ  าพวกดอกไม ้พืชผกัมาจ าหน่ายเอง  อีกทั้ งของท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือของเมืองทาคายาม่าด้วย... ณ บริเวณริมแม่น ้ า                              
มิยากาว่า เพ่ือให้ท่านไดต่ื้นตากบั “บ้ำนเรือน” ท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของ “สมยัเอโดะ”  ในช่วงปี                        ค.ศ.
1600-1868 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความโดดเด่นทางวฒันธรรมและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเฉพาะ                 ส่ิง
หน่ึงท่ีผูค้นมักจะ พูดถึงเสมอเม่ือนึกถึงสมัยเอโดะ  คือการขยายตัวของชนชั้ นพ่อค้า และการพัฒนาศูนย์กลาง                   
ชุมชนเมืองของ “โชกุนโทกุงำว่ำ” ท่านจะได้สัมผสับรรยากาศสุดคลาสสิกกับบา้นเรือนต่างๆ ซ่ึงจะเปิดให้ท่านชม                                  
และเลือกซ้ึอสินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั...  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองมตัสึโมโต้” เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองในจงัหวดันากาโน่ มีความโดดเด่นทางดา้น
วฒันธรรมอนัเก่าแก่ และธรรมชาติอนัสวยงามอยา่งเทือกเขา Japan Alps เพ่ือน าท่านชมความงดงามของ “ปรำสำทมตัสึ
โมโต้” สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีโดดเด่นเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ และสวยงามท่ีสุด
ของประเทศญ่ีปุ่น และไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบติัประจ าชาติท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น เป็นปราสาทท่ีสร้างดว้ยไม ้
5 ชั้น 6 คูหา ถูกสร้างข้ึนจากองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหลายอย่าง ใชสี้ด าเป็นหลกัใน
การตกแต่ง ท าให้เกิดความรู้สึกท่ียิง่ใหญ่ และสุขุม จนไดส้มญานามว่า “ปรำสำทอกีำ” นอกจากน้ีปราสาทมตัสึโมโตย้งั
มีศาลาชมดวงจนัทร์ท่ีงดงาม แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมยัก่อน ...ให้ท่านช่ืนชมความงามของปราสาทท่ีมี
ทศันียภาพของ เทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่นอนังดงามเป็นฉากหลงั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง ทะเลสาบ 
Kawaguchiko และ Yamanakako ภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุ
มามากกว่า 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญ่ีปุ่นว่าน ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้าท่ีสะอาดเกิดจาก
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ธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่และมีแร่ธาตุท าให้มีสาหร่ายและหญา้น ้ าเกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไป
เป็นสีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในน ้ า บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละเป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นและ
ถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิไดส้วยท่ีสุด ... อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซ้ือของท่ีระลึกจากชุมชนพ้ืนบา้นบริเวณโดยรอบ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม Tomei 
Expressway ท่ีเช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือเลือก
ชมสินคา้ท่ีได้รวบรวมกว่า 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 ... นอกจากน้ียงัมีหมวด
สินคา้อ่ืนๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้น
พ้ืนท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกันตาม
อธัยาศยั ... 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

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

วนัทีห้่ำ อซิำว่ำ – FUJI TEN SKI RESORT – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูกุ – สนำมบินฮำเนดะ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

                 

น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานท่ี “ฟูจิ เท็น สกี รีสอร์ท” (Fuji Ten Ski Resort)  ลานสกีและ                           
ท่ีพกัท่ีตั้ งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ... ท่านจะได้สัมผสักับ “หิมะ” ท่ีตกในช่วงปีใหม่ ... หากมีเวลาพออิสระให้ท่าน                             
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ได้เลือกสัมผสัประสบการณ์ใหม่ อาทิ ต่ืนเต้นกับการล่ืนไถลด้วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือก
เพ ลิ ด เพ ลินกับก า ร  “นั่ ง เ ล่ื อน หิมะ ” ท่ี ท่ านจะส ามารถนั่ ง ด่ื มด ่ า กับทัศ นี ย์ภ าพ ท่ี ถูกปกคลุมด้วย หิ มะ                                                
ท่ีดูแลว้สะอาดตายิง่นกั (ม ีSlade ให้บริกำร / ไม่รวมอตัรำเช่ำอุปกรณ์และชุดส ำหรับเล่นสก)ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ณ “ย่ำนชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลำงทีส่องแห่งนคร” ย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ังใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ฝ่ังทิศตะวนัตก เป็นย่านธุรกิจท่ีเต็มไปด้วยอาคารส านักงานสูงระฟ้า 
โรงแรมหรู และเป็นท่ีตั้งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการปกครองของ
มหานครโตเกียว และ ฝ่ังทิศตะวันออก เป็นย่านแห่งสีสันท่ีเต็มไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ช่ือดัง เ ช่น Isetan, 
Takashimaya, Odakyu เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีร้านสินคา้อิเล็กทรอนิกส์, ร้านขายสินคา้แฟชัน่, ร้านขายสินคา้ลดราคา
และสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซ่ึงเป็นแหล่งบนัเทิง ยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านจะได้
เพลิดเพลินและสนุกสนานกบัการจบัจ่ายซ้ือของฝากจากร้านคา้ต่างๆ มากมายในยา่นน้ี ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางยีห่้อดงั 
ๆ เส้ือผา้ และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆในสไตล์แบบญ่ีปุ่นกล้องถ่ายรูปดิจิตอล MP-3, Walkman, CD-Player , 
คอมพิวเตอร์, Note Book, นำฬิกำ เป็นตน้ นอกจากนั้นท่าน ยงัจะไดเ้ห็นแฟชัน่การแต่งตวั และวฒันธรรมต่าง ๆ ของ
เด็กวยัรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ในกรุงโตเกียว ท่ีนบัไดว้่ามีสไตลใ์นแบบความเป็นตวัของตวัเอง 

 *** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรม้ือเยน็อิสระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ 
ในย่ำนชินจูกุ *** 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการ วนัท่ี 16 – 21 , 23 – 28 มกราคม 2562 
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*** 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท 

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%) 
 

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

 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำท่ำนละ 10,000.- บำท 

          ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วัน  
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กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมดัจ า  หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้  
ถา้วีซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในแต่ละกรุ๊ป)  
8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน  

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมำยเหตุ  
 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โดยทางบริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

  

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบินและโรงแรมท่ี
พกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

 

4. บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEGทุกกรณี 

 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
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7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอให้ท่านท า
ความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6เดือ 
 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง... 
 

 


