
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17349  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
16 – 21 มกรำคม 2563 

46,900.- 
29 มกรำคม – 03 กมุภำพนัธ์ 2563 

08 – 13 กมุภำพนัธ์ 2563 

26 กมุภำพนัธ์ – 02 มีนำคม 2563 
 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดนิทำง 
15 ท่ำน 

ไม่บังคบัทปิ 
ไกด์ / คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดกำรเดนิทำง 
มนี ำ้ด่ืม 1 ขวด 

บริกำรทุกวนั 

ประกนัอุบัตเิหต ุ รสบัส + โรงแรม 
มำตรฐำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ ( 23.45 – 06.55 )   ✈  

2 
ฮำเนดะ – นิกโก้ – ศำลเจ้ำโทโชก ุ– พพิธิภัณฑ์ Mashiko Sankokan – 
น ำ้ตกฟุคุโรดะ 

-  

SHIRAKAWA HOTEL 
OR SIMILAR 

3 
ชิรำคำว่ำ – หมู่บ้ำนโบรำณโออูชิจูก ุ– ปรำสำทซึรุงะ – ภูเขำซำโอะ 

(นั่งกระเช้ำ)  
  



HOTEL 
ZAO HOTEL 
OR SIMILAR 

4 
ซำโอะ – หมู่บ้ำนสุนัขจิง้จอก แห่งเมืองซำโอะ – เกบ็สตรอเบอร์ร่ี – 
คำวำโกเอะ – ตรอกลูกกวำด – พพิธิภณัฑ์ The Omiya Bonsai Art 

   
SAITAMA HOTEL 
OR SIMILAR 

5 
ไซตำมะ – ช้อปป้ิง มติซุย เอำท์เลท็ – วดัอำซะกซุ่ำ – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– 
ช้อปป้ิงโอไดบะ – สนำมบินฮำเนดะ 

  -  
6 สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 05.25 ) ✈ 

   



วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพ ฯ – สนำมบินฮำเนดะ ( 23.15 – 06.55 ) 

1900  พร้อมกนัท่ี สนำมบนิสุวรรณภูม ิชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C  

  (ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง 
ดงันั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

 
 

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

2345 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพ ฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 682 

(ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

วนัทีส่อง ฮำเนดะ – นิกโก้ – ศำลเจ้ำโทโชก ุ– พพิธิภัณฑ์ Mashiko Sankokan – น ำ้ตกฟุคุโรดะ 

0655  ถึง สนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั 

 ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ จงัหวดัโทะชิงิ ... เพ่ือพาท่านเดินทางชม “ศำลเจ้ำโทโชกุ” เป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลโทกุงา
วะท่ีโด่งดงัในอดีตและยงัเป็นสุสานของ “โทกุงำวะ อิเอยะสุ” โชกุนผูพ้ลิกชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่น พร้อมสักการะเทพ
เจา้คุม้ครองและปกป้องลูกหลานของตระกลูและบรรดาผูเ้ล่ือมใส ชมเจดีย ์5 ชั้น สถานท่ีรวบรวมพระธรรมค าสอน บท
สวดมนต ์และส่ิงของมีค่า แลว้ชมงานแกะสลกั อนัเป็นโบราณวตัถุล ้าค่าท่ีมีมากกวา่ 5,000 ช้ิน แลว้ต่ืนตากบัซุม้ประตูโย

http://bit.ly/2NMk5YE


เมมง อนัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญัในแง่ประวติัศาสตร์ศิลป์ของญ่ีปุ่นและยงัเป็นศิลปะช้ินเอกท่ีมีช่ือเสียงของ
ประทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ียงัมีประติมากรรมท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยอารมณ์และจินตนาการอยา่งมากมาย เช่น มงักร 100  หัว, 
แมวนอนหลบั, มงักรหวัเราะ เป็นตนั ใหท่้านไดเ้ลือกมุมประทบัใจบนัทึกภาพความงามตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (1) 

  

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ Mashiko Sankokan” ท่ีตั้งอยู่ในเมืองเล็ก ๆ ในจงัหวดัโทะชิกิ 
(Tochigi) ซ่ึงถา้พดูถึงงานเซรามิกและเคร่ืองป้ันดินเผาแลว้มีบางคนถึงกบัยกยอ่งใหม้ะชิโกะเป็นเมืองหลวงแห่งเซรามิก
ญ่ีปุ่น เพราะเมืองทั้งเมืองจุเต็มไปดว้ยร้านคา้ สตูดิโอ และพิพิธภณัฑท่ี์เก่ียวกบัเคร่ืองป้ันดินเผา สองขา้งถนนก็มีงาน 
เซมิก งานศิลปะใหช้มอยูไ่ม่วา่งเวน้ ใหผู้รั้กการเสพงานศิลป์ไดเ้ดินชมดว้ยความเพลิดเพลิน 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “น ้ำตกฟุคุโรดะ” (Fukuroda Falls) เป็นหน่ึงในสามน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่น น ้ าตกจะ
ไหลผา่นหนา้ผาหินยกัษข์นาดใหญ่ ซ่ึงเป็นชั้นหินไล่ระดบัลงมา 4 ชั้น จึงเรียกอีกช่ือหน่ึงไดว้า่ “น ำ้ตก 4 ช้ัน” มีจุดชมวิว
ท่ีจะท าใหท่้านเห็นน ้ าตกอยา่งใกลชิ้ด และเพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนัสวยงามในทุกฤดูกาล 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร (2) 

ทีพ่กั : SHIRAKAWA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ำม ชิรำคำว่ำ – หมู่บ้ำนโบรำณโออูชิจูก ุ– ปรำสำทซึรุงะ – ภูเขำซำโอะ (นั่งกระเช้ำ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

  

 น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนโบรำณ โออุชิจูคุ” หมู่บ้านท่ีอดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยุคเอโดะ ซ่ึงเช่ือมต่อเมืองอิซุ 
กบันิกโก ้ถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนา ๆ เรียงรายกนัสองฝ่ัง 
กินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
เขตอนุรักษส่ิ์งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ  ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออุชิจูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ 
จนกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พ้ืนเมือง ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกชมซ้ือสินคา้และบนัทึกภาพตาม 
อธัยาศยั 



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทซึรุงะ” (Tsuruga Castle) เป็นศูนยร์วมการปกครองทางทหารในแถบเมือง Aizu-

wakamatsu จงัหวดั Fukushima ภูมิภาคโทโฮข ุ(Tohoku) ของประเทศญ่ีปุ่น เม่ือราวศตวรรษท่ี 14 กระทัง่ศตวรรษท่ี 19 

ตั้งอยู่ทางตะวนัตกของจังหวดัฟุกุชิมะในปัจจุบัน ภายในปราสาทซึรุงะ ถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภณัฑ์ มีการบอกเล่า

เร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัของปราสาทแห่งน้ี รวมถึงวถีิชีวติของเหล่าซามูไร โดยชั้นหน่ึงจะเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัเจา้ผูค้รอง

แควน้แห่งน้ีแต่ละคน รวมถึงประวติัศาสตร์ของท่ีน่ี ชั้นท่ีสองจะเล่าเร่ืองราววิถีชีวิตของผูค้นในสมยัเอโดะและศิลปะ 

หตัถกรรมของคนในแถบ Aizu และท่ีชั้นสามจะเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัสงครามโบชิน นอกจากน้ียงัสามารถข้ึนไปชมไดถึ้ง

ชั้นบนสุดของปราสาท ชมสวนรอบปราสาท (Tsuruga Castle Park) และท่ีบริเวณชั้นบนของปราสาทยงัมองเห็นวิวเมือง

ไกลสุดสายตาไดโ้ดยรอบอีกดว้ย ตน้ไมพ้ากนัเปล่ียนสีผลดัใบกนัอยา่งสวยงาม ท าให้บริเวณนั้นเกิดเป็นสีสันของใบไม้

ตน้ไมน้อ้ยใหญ่สลบัสีแดงส้มเหลืองกนัอยา่งลงตวั ซ่ึงถา้อากาศดีจะมองเห็นภูเขาบนัได (Mt. Bandai) สัญลกัษณ์อยา่ง

หน่ึงแทบน้ีไดอ้ยา่งชดัเจน 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (4) 

  

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเปล่ียนบรรยากาศไปนัง่กระเชา้ชม “ภูเขำซำโอะ” (Mount Zao) เป็นเทือกเขาท่ีทอดตวัตดั
ระหวา่งจงัหวดัมิยะงิ (Miyagi) และจงัหวดัยะมะงะตะ (Yamagata) ในภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะ
ปกคลุมทัว่พ้ืนท่ีเป็นสีขาวโพลน และเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมในการมาชมอสูรหิมะ (Ice Monster) หน่ึงในสถานท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น เส้นทางการเล่นสกีมีความหลากหลาย เหมาะส าหรับนักสกีท่ีเพ่ิงเร่ิมต้น และระดับกลาง 
นอกจากน้ียงัมีทวัร์ส าหรับพาชม ปีศาจน ้ าแขง็ (Ice Monster หรือภาษาญ่ีปุ่นเรียกวา่จุเฮียว Juhyo) พาเท่ียวชมบริเวณท่ีมี
ปีศาจน ้ าแข็งอยูเ่ป็นจ านวนมาก ส่วนเวลากลางคืนยงัมีการเปิดไฟไลท์อพัเพ่ิมความสวยงามอีกดว้ย หากวนัไหนสภาพ
อากาศเป็นใจอาจไดเ้ห็นววิสวย ๆ ของทุ่งปีศาจหิมะจุเฮียวฮาระ (Juhyohara) ไดจ้ากบนกระเชา้ 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) 

ทีพ่กั : ZAO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในไสตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 



 
 

วนัทีส่ี่ ซำโอะ – หมู่บ้ำนสุนัขจิง้จอก แห่งเมืองซำโอะ – เก็บสตรอเบอร์ร่ี – คำวำโกเอะ – ตรอกลูกกวำด – พิพิธภัณฑ์ The Omiya 
Bonsai Art 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 

  

พาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนสุนัขจิง้จอก แห่งเมืองซำโอะ” (Zao Fox Village) ตั้งอยูใ่กลก้บัเมืองชิโรอิชิในภูเขาของ
จงัหวดัมิยากิ เปิดใหเ้ขา้ชมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ภายในหมู่บา้นมีสตัวน์านาชนิดกวา่ 100 ตวั รวมถึงสุนขัจ้ิงจอก 6 สายพนัธ์ุ
ท่ีวิง่ไปมาไดอ้ยา่งอิสระในพ้ืนท่ีกวา้ง ผูเ้ขา้ชมสามารถเขา้ถึงตวัสัตวต์่าง ๆ ไดอ้ยา่งใกลชิ้ด และสามารถป้อนอาหารได้
อีกดว้ย ในประเทศญ่ีปุ่น สุนขัจ้ิงจอกเป็นสตัวท่ี์ส าคญัชนิดหน่ึง ตั้งแต่ระดบัชาวบา้นมีความเช่ือวา่สุนขัจ้ิงจอกมีวิญญาณ
ของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจา้ของศาสนาพุทธชินโตอยู ่ซ่ึงเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร เช่น ขา้ว 
ใบชา เป็นตน้ และความเจริญรุ่งเรือง หมู่บา้นสุนขัจ้ิงจอกแบ่งออกเป็น 2 โซน ไดแ้ก่ โซนท่ีขงัสุนขัจ้ิงจอกไวใ้นกรง 
เพ่ือใหเ้ราไดถ่้ายรูปชดั ๆ และโซนถดัไปเป็นการเล้ียงแบบปล่อยตามธรรมชาติ ทั้งน้ีบริเวณทางเขา้จะมีการแนะน าเร่ือง
กฎระเบียบและวธีิปฏิบติัตวัเม่ืออยูใ่นหมู่บา้นสุนขัจ้ิงจอก เพ่ือความปลอดภยัของตวันกัท่องเท่ียว 



จากนั้นน าท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซ้ือสตรอเบอร์ร่ี “ไร่สตรอเบอร์ร่ี” ของชาวญ่ีปุ่นท่ีมีการปลูกอย่าง
พิถีพิถนัและไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ท าให้ผลของสตรอเบอร์ร่ีนั้นมีสีแดงสด ขนาดใหญ่ 
และรสชาติหวานกวา่บา้นเราหลายเท่า 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (7) 

  

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “เมืองคำวำโกเอะ” ซ่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัไซตามะเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็น “ดินแดนมัน
หวำนแสนอร่อย” นอกจากจะมีดีท่ีมนัหวานแลว้ยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บฉายาว่า “ลิตเติล้เอโดะ” เน่ืองจากมีการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม (คุระสึคุริ) และบรรยากาศภายในเมืองยงัคงสภาพความรุ่งเรืองของสมยัเอโดะไวไ้ดอ้ยา่งลง
ตวั ... เพื่อพาท่านเดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ “ตรอกขนมหวำน” หรือ “ย่ำนคำชิย่ำ โยโกโช”  ซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยัเมจิ
ตอนตน้ ขนมหวานจะเปล่ียนแปลงไปจากขนมหวานแบบดั้งเดิม โดยคงขั้นตอนการท าแบบเดิมในสมยัก่อนไว ้และใช้
มนัหวานท่ีเป็นของข้ึนช่ือของคาวาโกเอะ แต่ละร้านจะมีวธีิเฉพาะในการท าขนมหวาน ดงันั้นขนมหวานจึงมีรสชาติและ
รูปลกัษณ์ท่ีต่างกนั นอกจากน้ีชมขั้นตอนการท า และลองชิมขนมหวานท่ีท าสดใหม่ไดท่ี้ร้าน และยงัมีร้านขายขนมญ่ีปุ่น
แบบดั้งเดิมและขนมเคก้ ลูกกวาด ลูกอมต่าง ๆ ใหเ้ลือกสรรมากมายเรียงรายไปตลอดสองขา้งทาง 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ The Omiya Bonsai Art” เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่และสมบูรณ์แบบท่ีสุดของ
ประเทศญ่ีปุ่น (เรียกไดว้า่มีคุณภาพมากท่ีสุดในโลก) ซ่ึงนอกจากจะรวมประเภทของบอนไซไวม้ากมายแลว้ สถานท่ีแห่ง
น้ียงัรวบรวมบอนไซหายากจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น เช่น บอนไซประจ าตระกูลของนายกรัฐมนตรีอาเบะอีกดว้ย 
ดงันั้นเพ่ือใหส้มกบัเป็นเมืองแห่งบอนไซ ทางพิพิธภณัฑจึ์งมีเป้าหมายเพ่ือให้คนสามารถเขา้ใจบอนไซไดโ้ดยง่ายท่ีสุด 
การจดัวางภายในหอ้งโถงต่าง ๆ จะเนน้ให้เป็นสัดส่วน เพ่ือท่ีอยา่งนอ้ยแมคุ้ณจะไม่เขา้ใจ แต่คุณก็จะไดส้ัมผสักบับอน
ไซ ไดส้มัผสัถึงความงามอยา่งไม่รู้ตวั นอกจากน้ีเพ่ือให้คนเลือกเดินทางมาท่ีพิพิธภณัฑบ่์อย ๆ เขาก็ใชว้ิธี “เปล่ียนบอน
ไซทุกสัปดาห์” ท าให้ผูท่ี้มาชมได้เห็นบอนไซใหม่ ๆ อยู่เร่ือย ๆ ซ่ึงลว้นเป็นการน าเขา้มาจากทั่วเกาะญ่ีปุ่น หรือ
แมก้ระทัง่จากต่างประเทศ และยงัรวมไปถึงบอนไซอ่ืน ๆ ในสวนของพิพิธภณัฑเ์องท่ีรอการเฉิดฉายเม่ือไดน้ าจดัเขา้
หอ้งแสดงและตดัแต่งอยา่งถูกตอ้ง 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร (8) 

ทีพ่กั : SAITAMA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีห้่ำ ไซตำมะ – ช้อปป้ิง มติซุย เอำท์เลท็ – วดัอำซะกซุ่ำ – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– ช้อปป้ิงโอไดบะ – สนำมบินฮำเนดะ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (9) 

  

จากนั้นน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงท่ี “มติซุย เอำท์เลท็” เอาทเ์ลท็ท่ีแรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกบัการ เลือกซ้ือสินคา้  
“แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบนดต์่างประเทศและแบนดด์งัของญ่ีปุ่น และสินคา้ดีราคา พิเศษท่ีมี ใหเ้ลือกถึง 130 
ร้านคา้ ซ่ึงในบรรดาแบรนด์ดงัเหล่าน้ี จะมีถึง 58 แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพ่ิงเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่ี
เปิดตัวเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น อีก 9 แบนด์ดังท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้ งสินคา้ส าหรับสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเทา้ อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio  Folie 
Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

น าท่านเดินทางสู่ “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้ำแม่
กวนอมิ” ท่ีเป็นทองสมัฤทธ์ิ มีขนาดเลก็ เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนำดยักษ์” ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลาเชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี 
หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง “Made In 
Japan” แท ้ๆ รวมทั้งขา้วของ เคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะ
เลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (10) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านชอ้ปป้ิง ณ “ย่านชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของ
นครโตเกียวในปัจจุบนั ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ ร้านขายของเป็นพนั ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซ่ึงจะมีผูค้นนบั
หม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายทั้ง
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจ
คุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

จากนั้นน าทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรยแ์ห่งโตเกียว ท่ีเกิดจากการถมทะเลดว้ยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล ้ายคุ                        
และทันสมัย เป็นเกาะท่ีแสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญ่ีปุ่น ท่ีสามารถสร้างส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้                                     
ใหเ้ป็นไปไดข้ึ้นมา ใหท่้านไดด่ื้มด ่ากบัการ “นั่งกินลมชมวิว”  บน  “ชิงช้ำสวรรค์” (ferris wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
ต่ืนตากับสีสันของแสงไฟท่ีประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวท่ีมี “สะพำน 



เรนโบว์” (Rainbow  Bridge) พาดผา่น และมีแสงสีของกรุงโตเกียว ยามค ่าคืนเป็นฉากหลงั รวมทั้ง “เทพเีสรีภำพ” เวอร์
ชัน่ญ่ีปุ่น ยืนถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าว (ไม่รวมค่ำชิงช้ำสวรรค์, ค่ำเข้ำชม และเคร่ืองเล่นต่ำง ๆ) หรือชอ้ปป้ิง “ห้ำง Aqua 
City Odaiba” แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีรวมร้านคา้ต่าง ๆ มีจุดเด่นอยูท่ี่ชั้น 5 เป็น “รำเมง ฟู้ด ธีมพำร์ค” (Ramen Food Theme 
Park) ท่ีรวบรวมราเมงชนิดต่าง ๆ จากทัว่ประเทศญ่ีปุ่นม และยงัเป็นจุดยอดนิยมส าหรับชมวิว สะพานสายรุ้ง อีกดว้ย 
หรือจะเลือกเดินท่ี “DECKS Tokyo Beach” ชอ้ปป้ิงมอลลส์ไตลเ์มืองในโอไดบะ ท่ีภายในเด็คส์โตเกียวบีชเต็มไปดว้ย
แหล่งชอ้ปป้ิง อาหาร และความบนัเทิงอยา่งครบครัน รวมไปถึง Tokyo Joypolis สวนสนุกในร่มท่ีสามารถเพลิดเพลิน
กบักิจกรรมมากมายกวา่ 20 แบบไดใ้นแห่งเดียว เช่น รถไฟเหาะ, เคร่ืองเล่นสไตลส์ัมผสัประสบการณ์ และบา้นผีสิง 
เป็นตน้ นอกจากนั้นศูนยอ์าหารยงัจดัตกแต่งในธีมฮ่องกงอีกดว้ย 

*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรมื้อเที่ยงและมื้อค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อย
จำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ *** 

สมควรแก่เวลาพาท่านเดนิทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” 
 

วนัทีห่ก สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 05.25 ) 

0020  เดินทางจากสนำมบินฮำเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 661 

0525  ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

       หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 
 

 
 

 

 

 
อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 46,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 42,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 42,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 35,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 20,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง 

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 30 วนันะคะ*** 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

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

เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    
 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
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. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีา และฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วซ่ีาไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ 
ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่  6 เดือน 
11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 

ต่าง ๆ ทั้งหมด 



 


