
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 15048  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยวสู่เส้นทำงในฝัน โตเกียว - โอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่น ดินแดนที่เต็มเป่ียมไปด้วยวัฒนธรรม 
เทคโนโลยแีละควำมทันสมัยที่ผสมผสำนเข้ำกันได้อยำ่งลงตัว 

 

 

21.00 น.        คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภมิู ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C ประตทูางเขา้เบอร ์1-2 

สำยกำรบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตา่งๆ 

23.59 น.        น าคณะออกเดินทางสู ่ประเทศญ่ีปุ่น โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622   
 

       
 

  

   

  

                     

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIRBUS 380-800 
ทีน่ั่ง 3-4-3 

 

 DAY 1   วันแรกของกำรเดินทำงแห่งควำมสุขที่จะสร้ำงควำมทรงจ ำสุดประทบัใจ    สนำมบินสุวรรณภมิู – สนำมบนิคันไซ (ประเทศญ่ีปุ่น) 

 



 

 

 
 

07.30 น.     คณะเดินทางถึง สนามบินคนัไซ จงัหวดัโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาท่านเป็นเวลา
ทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) ส าคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พื ช ผัก ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้   
น าท่านขึน้รถโคช้เพื่อเดินทางสู่ ปรำสำทโอซำก้ำ OSAKA CASTLE (Inside)  ปราสาทโอซากา้ แลนดม์ารก์อนัดบัหนึ่งของ
เมืองโอซากา้ที่ไม่ว่าใครก็ตอ้งมาเยือน นบัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
เมื่อมาเยือนยงัเมืองโอซากา้ดว้ยความยิ่งใหญ่อลงัการของตวัปราสาทที่มี
ถึง 8 ชั้น ห้อมลอ้มด้วยก าแพงหิน คูน ้า ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่
ครอบคลมุพืน้ท่ีขนาดใหญ่ มองแลว้ดตูดักบัความเป็นเมืองทนัสมยัที่อยูร่าย
ลอ้มจากตึกอาคารทนัสมยั ท าใหค้วามรูส้ึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่
หลดุเขา้มาในยคุปัจจบุนั  ปรำสำทโอซำก้ำมีด้วยกัน 8 ชั้น  ซึ่งการเลือก
ชมปราสาทโอซากา้นัน้ จะเริม่จากการขึน้ลิฟตไ์ปชัน้ 5 แลว้เดินขึน้ไปจนถึง
ชั้น 8 จากนัน้ค่อยๆเดินลงมาทีละชั้นก็ได้ แต่ตอ้งรอคิวขึน้ลิฟตซ์ึ่งเวลา
ค่อนขา้งจะรอนาน หรือถา้ไม่อยากรอคิวขึน้ลิฟต ์ก็สามารถเลือกที่จะเดิน

ขึน้บนัไดไลจ่ากชัน้ 1 ไปยนัชัน้ 8 ก็ได ้ซึง่ชัน้ 8 เป็นสถานที่ดวูิวเมือง
โอซาก้าได้แบบ 360 องศาเลยทีเดียวและถัดลงมาก็จะเป็น
พิพธิภณัฑ ์ท่ีเลา่ถึงประวตัิศาสตรใ์นยคุสงคราม ซึ่งมีการน าเสนอที่
นา่สนใจ เป็นการผสมผสานระหวา่งวิดีโอกบัฉากประกอบ  สว่นชัน้ 
3 และ 4  ทางทีมงานและผู้ดูแลของทางปราสาทโอซาก้า ไม่
อนญุาตใหถ้่ายภาพหรอืวิดีโอ  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 DAY 2   สนำมบินคันไซ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนในรวมคำ่เข้ำ) – ห้ำงโดทง พลำซ่ำ (ตกึซูโม่) - เรียนรู้พิธีชงชำแถบคนัไซ  

– ช้อปป้ิงยำ่นชนิไซบำชิแหล่งช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดในโอซำก้ำ 

 



 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร  เมนู SHABU SHABU
(1)   

 

บ่ำย จากนัน้ใหท้กุทา่น ช้อปป้ิงตำมอัธยำศัยที่ยำ่นมินำมิ นัมบะ และยำ่นชินไซบำชิ ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเมืองโอซากา้ เรยีกไดว้่า

เป็นยา่นยอดสดุฮอตของเหลา่นกัท่องเที่ยวเลยก็ว่าได ้บอกเลยว่าถา้

มาโอซาก้าแลว้ ไม่มาเที่ยวย่านนีถื้อว่ามาไม่ถึง เนื่องจากเป็นย่าน

ศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สดุของเมืองโอซากา้และภมูิภาคคนัไซ

ทีเดียว แถมยงัมีแลนดม์ารก์ของเมืองอย่างเจา้ป้ายกลลูิโกะอยู่ที่ย่าน

นีอ้ีกดว้ย โดยจะมีหลายช้อปป้ิงสตรีทรวมตัวกันอยู่ระหว่างสถานี

รถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิ เป็นศูนย์รวมแหล่งบันเทิง

ต่างๆ รา้นอาหาร และหา้งสรรพสินคา้มากมายใหไ้ดเ้ลือกช้อปกัน

อยา่งจใุจ 

 น าท่านเดินทางสู ่ห้ำงโดทง พล่ำซ่ำ DOTON PLAZA  ตัง้อยู่ในย่านชินไซบาชิ แหลง่ชอ้ปป้ิงที่มีช่ือเสียงที่สดุในโอซากา้ เพิ่ง

เปิดตวั อยา่งเป็นทางการไปเมื่อเดือนเมษายน 2017 นี่เอง ดว้ยรูปแบบอาคารท่ีทนัสมยับวกกบัท่ีตัง้ซึง่อยูต่ิดกบัถนนใหญ่ ท าใหม้ี

ความโดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของย่านนีไ้ปแลว้ และเป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่

เ น้น ร้านค้าปลอด

ภาษี และเปิดท าการ

ตั้งแต่เวลา 10.00-

21.30 น. โดย

บริเวณชัน้ 1 จะเป็นรา้นนาฬิกา, เครื่องประดบั, แว่นตา, รา้น

จ าหนา่ยสรุา และรา้นอาหาร บรเิวณชัน้ 2 ยงัจดัเป็นโซนพิเศษไว ้

ไม่ว่าจะเป็นรา้นเช่ากิโมโน, เครื่องส าอาง, โสม, รา้นจ าหน่าย

สนิคา้เก่ียวกบัตวัการต์นู และหอ้งเรยีนชงชาตน้ต ารบัฉบบัคนัไซ สว่นบรเิวณชัน้ 3 จะเป็นรา้นจ าหนา่ยยา และสนิคา้เบ็ดเตลด็ 

ค ่ำ เพื่อเป็นกำรไม่รบกวนเวลำ  อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย 

  น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพั่ก ณ โรงแรม FP HOTEL SOUTH NAMBA  หรือ เทียบเท่ำ  
 

  

 

 

 



 

 

 

 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม(2) 

 น าทา่นเดินทางสู ่ UNIVERSAL STUDIO (Included Ticket) อิสระใหท้า่นไดร้ว่มสนกุทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนิด

ตื่นเตน้ระทกึใจจากหนงัดงัที่ทา่นช่ืนชอบ กบัโลกภาพยนตข์องฮอลล์ิวูด้ 

เช่น Hollywood Dream The Ride Backdrop ,Jurassic Park นั่ง

เรอืเพื่อพบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมือนอยู่ ในเหตกุารณจ์ริงกบั Jaw 

ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์ และสนุกสนาน

ไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ Spider-Man ที่รอใหท้่านพิสจูนค์วาม

มนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนตวัการต์นูส าหรบัเด็กโซน “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็น

โซนสวนสนกุสไตลค์รอบครวัใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุนา่รกั

ช่ือดงัของญ่ีปุ่ น หรอืเป็นโซนใหม ่HARRY POTTER ใหท้า่นไดด้ื่มด ่ากบั

บรรยากาศที่จ าลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอรต์เตอร ์และพบกับโซนใหม่

ลา่สดุที่จะเปิดในวนัที่ 21 เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายใน

สวนสนุกUniversal หา้มน าอาหารและเครื่องดื่มเขา้มาภายในสวน

สนกุและสามารถซือ้อาหารไดจ้าก ภายในสวนสนกุ บริเวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนกุคือ Universal City walk Osaka  เป็น

พืน้ท่ีจ าหนา่ยสนิคา้ที่มีรา้นอาหารมากมาย 

เที่ยง  เพื่อเป็นกำรไม่รบกวนเวลำ  อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังจำกสนุกสนำนเต็มอิ่มกับ Universal Studio Japan  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ เมืองกิฟุ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร หรือ โรงแรมที่พัก(3) 

  น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พัก ณ โรงแรม HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL PLAZA  หรือ เทียบเท่ำ  

 DAY 3     ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ (รวมตั๋ว) - เมืองกิฟุ 



 

 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม(4) 

น าท่านเดินทางสู ่ตลำดเช้ำทำคำยำม่ำ TAKAYAMA MORNING MARKET ตัง้อยู่ในเมืองทาคายาม่า จงัหวดักิฟุ เป็น

ตลาดที่เก่าแก่ซึ่งเริ่มมาตัง้แต่สมยัเอโดะ หรือเมื่อประมาณ 200 ปี

ก่อน โดยเป็นที่ส  าหรบัขายผกัผลไม ้รวมถึงอาหารต่างๆ ในปัจจุบนั

นัน้มีสนิคา้ขายหลากหลายทัง้อาหารสด และอาหารพรอ้มทาน และ

ยงัมีพวกของที่ระลกึซึง่เป็นของพืน้เมืองจ าหน่ายอีกดว้ย ในเมืองทา

คายามา่นีม้ีตลาดเชา้ดว้ยกนั 2 แหง่ ซึง่ตัง้อยูค่นละบรเิวณกนั คือ 

1. ตลาดเชา้มิกาวะ  

2. ตลาดเชา้จินยะมาเอะ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร  (5)   
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเก่ำซันมำชิซูจิ SANMACHI - SUJI  ในอดีตยา่นซงัมาจิ เคยเป็นศนูยก์ลางการคา้ขายที่เฟ่ืองฟู

อยา่งมากในสมยัเอโดะ โดยมีถนนที่เช่ือมระหวา่งสถานท่ีส าคญัทัง้ ปราสาท, วดั และศาลเจา้ ปัจจุบนัย่านนีไ้ดก้ลายเป็นสถานที่

ท่องเที่ยว ส าคัญของเมืองทาคายามะ    ไดช่ื้อว่าเป็นถนน

สายวัฒนธรรมที่เปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดม้าเที่ยวชม สมัผัส

บรรยากาศยอ้นยคุที่มีอาคารบา้นเรือนญ่ีปุ่ นโบราณสมยัเอ

โดะ เอกลกัษณอ์ีกอย่างของที่นี่คือ อาคารบา้นเรือนต่างๆ 

จะมีเฉพาะสดี าและสนี า้ตาลเท่านัน้ โดยหากมีการปรบัปรุง

หรือสรา้งอาคารใหม่ก็ตอ้งทาสีด าหรือสีน า้ตาลเช่นกันเพื่อ

รกัษาบรรยากาศของย่านนีไ้วใ้หใ้กลเ้คียงในอดีต  จากนัน้

น าท่านไปยงั หมู่บ้ำนโบรำณชิรำคำวำโกะ (มรดกโลก) 

SHIRAKAWAKO หมู่บา้นชิราคาวาโกะ มีช่ือเต็มว่า“กสัโชซึคุริ โอกิมาฉิ ชิราคาวาโกะ” (ในอดีต)เป็นหมู่บา้นชาวนาที่สรา้ง

ทอดตวัขนานไปกับแม่น า้โชคาวะ ในที่ราบท่ามกลางขนุเขา

แวดล้อมของจังหวัดกิฟุ แห่งภูมิภาคชูบุ ดินแดนรุ่มรวย

วฒันธรรมใจกลางญ่ีปุ่ น ชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บา้นมรดกโลก

อายุเก่าแก่กว่า 250 ปี มีความโดดเด่นในเรื่องของการ

อนรุกัษ์สิ่งก่อสรา้งที่ส  าคญัของดินแดนอาทิตยอ์ุทยั นั่นก็คือ 

สถาปัตยกรรมแบบ    “กสัโซซคึรุิ” อนัโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ ์

กัสโซซึคุริ เป็นการสรา้งบา้นดว้ยภูมิปัญญาดัง้เดิมของคน

โบราณที่นี่ เพื่อใหส้ามารถอยู่ร่วมกนัไดด้ีกับสภาพแวดลอ้ม

ของธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนกัสมุ

 DAY 4    ตลำดเช้ำทำคำยำม่ำ - เมืองเก่ำซันมำชิซูจิ – หมู่บ้ำนโบรำณชิรำคำวำโกะ – พิเศษ บุฟเฟ่ตข์ำปูยกัษ ์+ แชน่ ้ำร้อนออนเซ็นธรรมชำต ิ



หนาทบัถมกนั หลงัคาที่ท  าจากฟางขา้ว-หญา้ที่มดัสมุหนากนัหลายชั้น จะช่วยป้องกนัความหนาวยะเยือกเขา้สูภ่ายในบา้น ถือ

เป็นอีกหนึง่ภาพวิถีชีวิตอนัโดดเดน่ของชาวชิราคาวาโกะ ซึง่เป็นท่ีตอ้งตาโดนใจของนกัเดินทางจากทั่วโลก 

  น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พัก ณ โรงแรม JUST ONE HOTEL  หรือ เทียบเท่ำ   
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมที่พัก พิเศษ บุฟเฟ่ตข์ำปูยกัษ ์(6) 

     

หลงัรบัประทานอาหารใหท้า่นได ้          แช่น ้ำร้อนออนเซ็นธรรมชำติ  เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยลา้  
จะท าใหร้ะบบหมนุเวียนโลหิต และใหผิ้วพรรณสวย(แช่ครัง้ละประมาณ 20 นาที ไมค่วรเกิน 1 ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

   

 

 

 เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม(7) 

น าทา่นเดินทางสู ่ภเูขำไฟฟูจิชั้นที่ 5 FUJISAN  5 TH STATION เป็นทัง้

จุดชมวิวยอดนิยมส าหรบันกัท่องเที่ยว และจุดเริ่มตน้ในการเดินเทา้ขึน้ไปสู่

ยอดภูเขาไฟฟูจิส  าหรบับรรดานักปีนเขา ตัง้อยู่ที่จังหวดัยามานาชิ ประเทศ

ญ่ีปุ่ น ภเูขาไฟฟจิูถกูแบง่ออกเป็น 10 สถานี หรือ10 ระดบัตามเสน้ทางในการ

ปีนขึน้ไปสูย่อดเขา เนื่องจากระบบการคมนาคมที่ถกูพฒันาขึน้เรือ่ยๆ จึงท าให้

ในปัจจุบนั รถบสัสามารถวิ่งขึน้มาไดถ้ึงบริเวณชัน้ที่ 5 ส่งผลใหส้ถานีนีไ้ม่ได้

เป็นเพียงแคส่ถานท่ีส าหรบันกัปีนเขาเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ แตย่งัไดร้บัความ

นิยมอยา่งมากในหมูน่กัทอ่งเที่ยวที่ตอ้งการขึน้มาชมภเูขาไฟฟจิูอยา่งใกลชิ้ดเต็มตา รวมถึงสามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบทัง้ 5 

แห่งที่รายลอ้มอยู่ได้อีกด้วย จากนัน้น าท่าน ล่องเรือโจรสลัดชม

ทะเลสำบอะชิโนะโกะ HAKONE CRUISE ทะเลสาบอะชิโนะโกะ

หรือทะเลสาบฮาโกเนะเป็นทะเลสาบอันเงียบสงบอันมีภูมิทัศน์

สวยงาม เพราะรายลอ้มไปดว้ยภเูขาและป่าไมอ้ันอดุมสมบรูณ ์ตัง้อยู่

ในเมืองฮาโกเนะ มีลกัษณะเป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟท่ีทอดตวัไปใน

แนวตะวันตกเฉียงใต้ของแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดฮาโกเนะ ซึ่ง

ทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มักจะมา

ลอ่งเรอืที่มีลกัษณะคลา้ยเรือโจรสลดัเพื่อชมทิวทศันข์องภเูขาไฟฟูจิที่

งดงามในระยะไกล ซึง่จดุที่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนที่สดุคือจดุที่อยู่บรเิวณใกล้ๆ  กบัประตศูาลเจา้ฮาโกเนะสแีดงสดที่จมน า้อยู่ 

 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร เมนู YAKINIKU  BUFFET  (8)   
 

 น าท่านเดินทางสู่  ศูนยจ์ ำลองแผ่นดินไหว  FUJINO EKI  เป็นตวัแทน
ของการส่งขอ้ความไปถึงทกุคน ใหร้บัรูถ้ึงผลกระทบจากภยัพิบตัิแผ่นดินไหว
และการระเบิดของภเูขาไฟภายในมีหอ้งจดัแสดงขอ้มลูการประทขุองภเูขาไฟ
จากทกุมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดินไหวหอ้งแสดงเหตกุารหลงัแผ่นดินไหว 
หอ้งจ าลองแผ่นดินไหว     หอ้งอทุกภยั หอ้งเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับ
ภเูขาไฟฟจิู โซนความรูต้า่งๆ และโซนช๊อปป้ิงสนิคา้งานฝีมือญ่ีปุ่ นตา่งๆเช่นมีด
แบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผา เครื่องส าอาง และของฝากอีก

 DAY 5   ภเูขำไฟฟูจิ ชั้น5 - ล่องเรือโจรสลดัทะเลสำบฮำโกเน่ - ศูนยจ์ ำลองแผ่นดินไหว – ถนนแปะก๊วย - โอไดบะ – ห้ำงไดเวอรซิ์ตี ้ 

             - ช้อปป้ิงชนิจูกุ 

 



มากมาย จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพที่ ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นำมิกิ ICHO NAMIKI  เป็นหนึง่ในสถานที่ยอด
นิยม ตัง้อยู่ถัดจากสวนเมจิ จินกุ ไกเอน เริ่มตัง้แต่สถานีรถไฟใตด้ิน Aoyama-Itchome Station ซึ่งมีเอกลกัษณท์ี่ใบไมจ้ะ

เปลีย่นเป็นสเีหลอืทองในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ใตต้น้ไมก็้เต็มไปดว้ย
ใบไมท้ี่รว่งหลน่ลงมา เหมาะแก่การเดินเลน่พกัผอ่นหยอ่นใจ ถนนเสน้นีส้อง
ขา้งทางจะมีรา้นคาเฟ่ที่ท  าระเบียงยื่นออกมาเพื่อนั่งชมตน้ไม ้โดยเฉพาะ
ในช่วงที่ใบตน้แป๊ะก๊วยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง คนจะมานั่งพักผ่อนจิบ
กาแฟ ทานอาหารกันเยอะมาก นอกจากนีย้ังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตรห์ลายเรื่องด้วยกัน  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่ำนโอไดบะ 

ODAIBA  คือเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงและแหลง่บนัเทิงตา่งๆใน
อา่วโตเกียว ไดร้บัการปรบัปรุงใหม้ีช่ือเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลงัของปี 

1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอดุมสมบรูณข์อ งพืน้ที่สี
เขียว  สถานที่ต่างๆใน ย่านโอไดบะ ไดแ้ก่  สะพานสายรุง้, หา้ง Aqua City Odaiba, หา้ง Palette Town,หา้ง Venus Fort, 
หา้ง Diver City Tokyo Plaza จากนัน้ อิสระทา่น ช้อปป้ิงยำ่นชินจูกุ SHINJUKU แหลง่บนัเทิงและแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจ
กลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจกูทุี่เป็นเหมือนศนูยก์ลางของ
ของยา่นนี ้ซึง่เป็นหนึง่ในสถานีท่ีคกึคกัที่สดุในญ่ีปุ่ น ในแตล่ะวนัมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนท่ีใชบ้ริการสถานีแห่งนี ้ทางด้าน
ตะวนัตกยา่นนีท้ี่เต็มไปดว้ยตึกระฟา้หลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้ ตกึแฝดที่เป็นส านกังานรฐับาลซึ่งดา้นบนของตึกนีเ้ปิดใหป้ระชา
ชมเขา้ชมฟร ีสว่นทางดา้นตะวนัออกนัน้คือ คาบกิูโชะ เป็นย่านที่เต็มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้ , รา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง 
Big Camera และยา่นบนัเทิงยามราตรทีี่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ เพื่อเป็นกำรไม่รบกวนเวลำ  อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย 

  น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพั่ก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือ เทยีบเท่ำ  
 

 

 

  

 



 

 

  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม(9) 

 น าท่านเดินทางสู ่วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอำซำกุสะ (วัดโคมแดง)  ASAKUSA TEMPLE เป็นวดัพทุธที่นบัถือเจา้แม่กวนอิม    

วดันีเ้ป็นวดัที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว มีประวัติความเป็นมาว่าเมื่อ 

ค.ศ. 628 มี 2 พี่นอ้งชาวประมง พบองคเ์จา้แม่กวนอิม ขนาดเล็กที่

แม่น า้ซูมิดะ (Sumida) แม่น า้ในย่านอาซาคซุะ และไดน้ ากลบัเขา้

หมู่บา้นในอาซาคุสะ ต่อมาที่หมู่บา้นนีก็้ไดส้รา้งวัดจากบา้นหลงั

หนึ่งเพื่อเป็นที่เก็บรกัษาองคเ์จ้าแม่กวนอิม และหลงัจากนัน้ก็ได้

สรา้งวัดเซ็นโซจิขึน้ใน ค.ศ. 645 วดัเซ็นโซจิถูกท าลายลงในสมัย

สงครามโลกครัง้ที่ 2 และหลงัจากนัน้ก็มีการสรา้งใหม่ขึน้มาอีกเพื่อ

เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่และความสงบสุข เพื่อเป็นที่ยึด

เหน่ียวของชาวญ่ีปุ่ น  จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่  โตเกียวสกำยทรี   

TOKYO SKY TREE  คือหอโทรทศันโ์ตเกียวสกายทร ีซึง่ตัง้อยูใ่จกลางของ Sumida City Ward ไมไ่กลจากวดัอาซากุสะมากนกั

แบบเดินมาก็ยังไหว ซึ่งเป็นหอที่เพิ่งสรา้งขึน้มาใหม่และยัง

เป็นเหมือนแลนดม์ารค์ส าคญัอีกแห่งหนึ่งของเมืองโตเกียว

เลยก็วา่ได ้ไม่ว่าจะเพราะความสงูของตึกที่ทา้ชนทกุตึกด้วย

ความสงูมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถกูแบ่งเป็นสอง

ขัน้ โดยชัน้แรกสงู 350 เมตร และชัน้บนสงู 450 เมตร เป็นจุด

ชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สดุอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชม

วิวได้รอบทิศ 360 องศา โดยได้รับการยอมรับให้โตเกียว

สกายทรเีป็นตกึที่สงูที่สดุในญ่ีปุ่ น ที่กินเที่ยวช็อปป้ิงอยู่ในตึก

แหง่นีค้รบครนัรวมทัง้ยงัมีอควอเรยีมอยูใ่นนัน้อีกดว้ย 

จากนัน้ อิสระช้อปป้ิงอิออนมอลล ์  AEON MALL  ซึง่ตัง้อยูใ่กล้ๆ กบัสนามบินนานาชาตินารติะ ดว้ยความที่ใกลก้บัสนามบิน

หลกัท าใหก้ลายมาเป็นขวญัใจของเหลา่นกัท่องเที่ยวอย่างมาก เรียก

ได้ว่าขาดเหลืออะไรสามารถแวะมาซื ้อได้ ที่นี่นั้นของมีให้เลือก

มากมายโดยมีรา้นคา้ตา่งๆมากถึง 150 รา้น ภายในตกแต่งในรูปแบบ

ที่ทนัสมยัสไตลญ่ี์ปุ่ น สินคา้หลกัๆที่มีใหเ้ลือกเยอะก็แนวเสือ้ผา้แฟชั่น 

อาหารสดใหม่ และอปุกรณภ์ายในบา้น สินคา้แนวแฟชั่นนี่มีใหเ้ลือก

อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade มีแมก้ระทั่งซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ที่ให้

 DAY 6   วัดอำซำกุสะ -ถนนนำกำมิเสะ - หอคอยโตเกียวสกำยทรี - อิออน มอลล ์- สนำมบินนำริตะ 



ไดเ้ลือกแวะช็อปป้ิงของฝากติดไมต้ิดมือก่อนเดินทางกลบัดว้ย ซึ่งไม่ตอ้งเสียภาษีสินคา้ส าหรบันกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วน

รา้นอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภททัง้ รา้นกาแฟและศูนยอ์าหาร อิออนมอลลจ์ึงถือว่าเป็นอีกหนึ่ง

ตวัเลอืกส าหรบัสายช็อปป้ิง 

น าท่านเดินทางสู ่สนำมบินนำนำชำตินำริตะ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ระหว่างนัน้ทกุท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง เลือกซือ้ของ

ฝาก ของที่ระลกึได ้ภายในสนามบิน 

เที่ยง  เพื่อเป็นกำรไม่รบกวนเวลำ  อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย 

17.30 น.  เหริฟา้สู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 677   

22.30 น. เดินทางกลบัถึง สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความทรงจ าสดุประทบัใจ 

 

**หมำยเหตุ : โปรแกรมอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ขึน้อยูก่ับสภำพอำกำศ, กำรเมือง,สำยกำรบิน และฤดูกำล 

 

  

** หำกท่ำนทีต้่องออกต๋ัวภำยใน (เคร่ืองบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำที ่

ก่อนท ำกำร  เน่ืองจำกสำยกำรบนิอำจมีกำรปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลำบนิ ** 

อัตรำกำรค่ำบริกำร 

GROUP SIZE  25  PAX 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่ำน 

(รำคำตอ่ท่ำน) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

(รำคำตอ่ท่ำน) 
อุณหภมิูเฉลี่ย 

27 พฤศจิกำยน - 02  ธันวำคม  2019 39,990.- 20,000.- 
 

สูงสุด 16.6℃ / ต ่ำสุด 8.9℃ 
 

25-30  ธันวำคม   2019 52,990.- 20,000.- 
 

สูงสุด 13.1℃ / ต ่ำสุด 5.8℃ 
 

01-06  มกรำคม   2020 49,990.- 20,000.- 
 

สูงสุด 10℃ / ต ่ำสุด 2.9℃ 
 



**อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับจ ำนวนผู้เดนิทำง 25 ท่ำน หำกมีผู้เดนิทำงไม่ครบตำมทีก่ ำหนด ทำงบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในกำรเพิม่อัตรำค่ำบริกำร โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

-ราคาไมร่วมตั๋ว 26,500 บาท 

-ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี 10,000 บาท (กรณีเด็กอายเุกิน 2 ปี ใหค้ดิป็นผูใ้หญ่ นบัวนัเกิดจากวนัท่ีกลบัจากญ่ีปุ่ น) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบิน ไป-กลบั (ตั๋วกรุป๊) ตามเสน้ทางที่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 

2. คา่โรงแรม ที่พกั ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม หรอืเทียบเทา่ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ยานพาหนะ ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

4. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม เช่น อาหาร - เครือ่งดื่ม, คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท ์และคา่ท าหนงัสอืเดินทาง เป็นตน้ 

2. คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

3. คา่ภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม 

 

ค่ำทปิหวัหน้ำทวัร ์,พนักงำนคนขับรถ และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ จ ำนวน 2,000 บำท 

**กรุณำยืน่ค่ำทปิใหกั้บหวัหน้ำทวัรท์ีส่นำมบนิ (วันแรก)** 



 

เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ 

1. มดัจ าการจอง ทา่นละ 20,000 บาท โดยบตัรเครดิต, เงินสด, โอนผา่นธนาคาร พรอ้มสง่หลกัฐานการช าระเงินใหเ้จา้หนา้ที่  
   **ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้** 
2. การจา่ยสว่นท่ีเหลอื กรุณาช าระยอดเงินทัง้หมดก่อนออกเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  
   มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่น “ยกเลกิ” การเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
3. สง่ส าเนาหนา้หนงัสอืเดินทาง ของผูท้ี่ออกเดินทาง (ตอ้งมีอายใุชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน) 
 

เงือ่นไขกำรยกเลิก 

1. กรุณาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

2. กรณียกเลกิก่อนการเดินทาง 15-30 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราคา่บรกิาร 
3. กรณียกเลกิก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 

**หมำยเหตุ  ::  ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศ (นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์)              
หรือด ำเนินกำรใดๆที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งที่บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยนืยนักำรออกเดินทำง
ของทัวรน้ั์นๆ มิฉะน้ันทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ 

 
เงือ่นไขกำรรับบริกำร 

- รายการทวัรส์ามารถปรบัเปลี่ยนการเดินทางไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทา งบริษัทจะยังคงรกัษา
ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส  าคญั 

- บรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพื่อทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ หากทา่นถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนัน้ๆปฏิเสธการเข้า-
ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
คืนเงินบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไมส่ามารถเดินทางตอ่ไปได ้คณะทวัรท์า่น
อื่นๆ รวมถึงไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษัทฯจะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดตอ่และช่วยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยัตา่งๆ เช่น การยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการ
บิน, อบุตัิเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจราจรติดขดั หรือสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึน้เหนืออ านาจการควบคมุ
ของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ที่นัน้ๆ ที่จะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเที่ยวตามรายการทวัร ์ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ,ไมว่า่
ในกรณีใดๆทัง้สิน้ม,ทัง้คา่เสยีเวลา,คา่เสยีโอกาส,คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายที่บรษัิทจ่ายไปแลว้เป็นตน้  
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่นใหก้บัท่าน เมื่อท่านตกลงช าระ
เงินไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดแลว้ 

- เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- ถา้กรุป๊ท่ีทา่นจองทวัรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนตามที่ก าหนดไว ้หรือสายการบินแจง้ยกเลิก
บิน ทางบรษัิทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้า่น แตท่างบรษัิทจะขอหกัเงินคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ  เช่น คา่ธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศ
ที่ทา่นจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมที่ทา่นเดินทางจะตอ้งยื่นขอวีซา่) 



- อตัราคา่บรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบินในปัจจบุนั บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนค่าบริการใน
กรณีที่มีการขึน้ราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภยั ค่าธรรมเนียมน า้มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัรา
แลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนีเ้ป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัที่ที่ระบุไวบ้นหนา้ตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิ กหรือ
เปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้นัน้ ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทาง
ได ้(ยกเวน้บางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้เมื่อท่านตอ้งการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางหลงัจากออกตั๋ว
เครือ่งบินไปแลว้ จะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบินเทา่นัน้) 
- บรษัิทฯท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของสมัภาระระหว่าง
การเดินทาง แตจ่ะไมร่บัผิดชอบตอ่การสญูหายดงักลา่วในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น 
ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคืนคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม่ เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั๋วเครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่
สามารถน ามาขอคืนเงินไดค้่าบริการที่ ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้ับบริษัทฯ 
ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากทา่นมีเหตอุนัใดที่ท าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการ ที่ระบไุว ้ทา่นจะขอ
คืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์่างๆ ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
ยดึถือและค านงึถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

  

 

 

  

 

  

โปรดอ่ำนข้อมูลท้ังหมดก่อน ท ำกำรจอง หำกมีข้อสงสัยกรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที ่เมื่อท่ำนจองทัวรแ์ละ 
ช ำระเงนิมัดจ ำแล้ว หมำยถงึท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงือ่นไขที ่ทำงบริษัทฯ แจ้งไว้ข้ำงต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


