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เท่ียวเส้นทางพิเศษ ไฮไลทข์องญ่ีปุ่ น!! 
ชมความงดงามของศาลเจ้ามรดกโลก ศาลเจ้าโทโชคุ 

เทีย่วเทศกาลโคมน ้ าแขง็คามาครุะ  
ช้อปกระหน า่ย่านชินจกู ุพกั ออนเซน็ 2 คืนเตม็ 

 ทานอาหารสไตล์
ญ่ีปุ่ นแท้ๆ 

มกราคม – กมุภาพนัธ ์2562  

ราคา 33,900 - TG 640 BKK – NRT 22.30 – 06.20 
TG 677 NRT – BKK 17.30 – 22.30 
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19.30  คณะพรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 
 

 

 
06.20 เดนิทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็น

เวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย

แล้ว จากนั ้นน าท่านเข้าสักการะขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิกับ พระพุทธรูป อุชิคุไดบุทสึ (Ushiku 

วันท่ี รายการ 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

1 สนามบนิสุวรรณภมิู – สนามบินนาริตะ     

2 
สนามบนินาริตะ – พระพุทธรูป อุชิคุไดบุทสึ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ำ –  

อีออนมอลล์ – ไอสุวากามัตส ึ
   

AIZUWAKAMATSU 
HOTEL  ออนเซ็น 

3 
ไอสุวากามัตส–ึ จุดชมววิรถไฟสายทาดามิ – ปรำสำทสึรุกะ –  

หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ – เทศกำล ยนิูชิคำว่ำ คำมำคุระ – คินูกาว่า    
KINUGAWA HOTEL  

ออนเซ็น 

4 
คินูกาว่า – สะพานชินเคียว – ศำลเจ้ำโทโชคุ – คาวาโกเอะ – ชินจูกุ – 
โตเกียว   - 

TOKYO HOTEL 
 

5 
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล์ – สนามบนินาริตะ – 
กรุงเทพฯ  -   

DAY 1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินนาริตะ 

DAY 2 สนามบินนาริตะ – พระพทุธรปู อชิุคไุดบทุสึ – พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ า – อีออนมอลล ์–  
ไอสวุากามตัสึ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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Daibutsu) ซึ่งในปี ค.ศ. 1995 ได้รบัการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยนืที่

หล่อจากทองสมัฤทธิส์ูงที่สุดในโลก ส่วนสูงทัง้หมดอยู่ที่120 เมตร (ส่วนของรูปปั้นสูง 100 เมตร 

ส่วนฐานสูง20เมตร) สูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก พระพุทธรปูอุชคิุไดบุทส ึถูกสรา้งขึน้ ในปีค.ศ. 1992 

ภายในองค์พระพุทธรูปนัน้ท่านสามารถพบกบัประสบการณ์ต่างๆ มากมาย เช่น การนัง่เขยีนบท

สวดมนต์ นิทรรศการจดัแสดงการสรา้งพระพุทธรปูไดบุทสึ บรเิวณพระอุระ ขององคพ์ระเป็นจุดชม

ววิที่สูงจากพื้น 85 เมตร เมื่อลองมองไปบรเิวณโดยรอบทัว่ทุกทศิ หากอากาศแจ่มใส จะสามารถ

มองเหน็ววิ สกายทรแีละภเูขาไฟฟูจไิดอ้กีดว้ย อกีทัง้ยงัมขีองฝากทีห่าซือ้ทีท่ีน่ี้เท่านัน้อกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเมือง อิวากิ จงัหวดั ฟุคุชิมะ  จากนัน้น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าอนุรกัษ์

ส่ิงแวดล้อม เป็นทีจ่ดัแสดงสตัวน์ ้าทีม่สีภาพแวดลอ้มใกลเ้คยีงกบัทีอ่ยูอ่าศยัทางธรรมชาตขิองพวก

มนั การแสดงจะมแีท็งค์น ้าขนาดใหญ่ 2 แท็งค์ ที่มขีนาดตัง้แต่ชัน้ 2 ไปจนถงึชัน้ 4 ปรบัปรุงใหม่

เหมอืน ชโิอเมะ โนะ อุม ิ(Shiome no Umi) พืน้ทีม่หาสุมทรแปซฟิิกออกจากชายฝัง่ของฟุคุชมิะ ที่

ที่โคโรชิโอะ Kuroshio (Black Current) และ โอยาชิโอะ Oyashio (Kurile Current) มาบรรจบกัน 

นกัท่องเทีย่วสามารถเดนิผ่านอุโมงกระจกทีส่ามารถมองเหน็ความอุดมสมบรูณ์ของสิง่มชีวีติใต้ทะเล

ทีห่าได้จาก ชโิอะเมะ โนะ อุม ิ(Shiome no Umi) ที่ประกอบไปดว้ย ปลาซารด์นี และ ปลาโอ ว่าย

อยู่ในบ่ออนุบาลตัง้แต่ก่อตัง้มา อะความารนี ฟุคุชมิะ ไดท้ าการวจิยั ปลาซลีาแคนท์ (ปลาโบราณที่

สูญพันธุ์) และจดัแสดงอยู่ที่มุมของโลกปลาซีลาแคนท์  ที่ชัน้ 1 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม

โครงสร้างของปลาซีลาแคนท์ และ ดูภาพยนต์ที่หายากของชีวติปลาซีลาแคนท์ ในฤดูใบไม้ผล ิ

2010, ไข่อะความารนี ได้เปิดสิง่อ านวยความสะดวกใหม่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาโดยตรง ที่มบี่อ

ปลา และ ครวัทีท่ีเ่ดก็ๆสามารถมาท าอาหาร และ กนิปลาทีจ่บัไดใ้นบ่อ ไข่อะความารนี มัน่ใจว่าจะ

ขยายประสบการณ์ของเดก็ๆ และ ความสนุกสนาน ไปกบั สระน ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ชายหาด จา

โนะเมะ (Janome Beach) ทีต่ัง้อยูด่า้นนอก อะความารนี ฟุคุชมิะ 

น าท่านเดนิทางสู่ อีออนมอลล ์ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อสิระท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ต่าง 

ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลกึ ฯลฯ ให้ท่านช้อปป้ิงต่ออย่าง

เพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจา่ยสนิคา้ ไม่ลมืแวะซือ้ของฝากทางกรงุเทพฯ อาท ิขนมโมจิ, เบน

โตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกับรเิวณ ไอสุวากามตัสึ ณ AIZUWAKAMATSU HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์  
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พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาติผ่านความรอ้นใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรย์แห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น! 

 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ จดุชมวิวรถไฟสายทาดามิ (Tadami Line) ช่วงสะพานไดอจิเิคยีวเรยีว (Daiichi 

Kyouryou) บรรยากาศเตมิเต็มความสวยงามกบัฉากหลงัที่เป็นภูเขา ดูมสีสีนัและมชีวีติชวีา สรา้ง

ความตื่นเต้นกบัความสวยงามของ Tadami Line ซึ่งมชีื่อเสยีงเรื่องทศันียภาพอนังดงาม ส าหรบั

การชมภูเขาและทะเลสาบในฤดใูบไมเ้ปลีย่นสแีละฤดหูนาว เป็นเสน้ทางรถไฟท่องเทีย่วสายหลกัใน

แถบ Oku-Aizu (พื้นที่ฝัง่ตะวนัตกของจงัหวดั Fukushima) เส้นทางนี้จะเชื่อมระหว่างสถานี Aizu-

Wakamatsu (เมือง Aizuwakamatsu, จังหวัด  Fukushima) กับสถานี  Koide (เมือง Uonuma,

จงัหวดั Niigata) 

น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทสึรกุะ (Tsuruga Castle) สญัลกัษณ์ของจงัหวดัฟุคุชมิะ ที่เมอืงไอซุวา

คามตัสใึห้ทุกคนได้รู้จกักนัครบั ปราสาทสวยงามแห่งนี้  ที่กลายเป็นฉากหนึ่ง ในสงครามโบะชิน 

สถานทีท่ีเ่ป็นทีร่ะลกึถงึต านาน ความกลา้หาญของเหล่าซามไูรกลุ่มสุดทา้ยแห่งญี่ปุ่ น ท าใหป้ราสาท

แห่งนี้มชีื่อเสยีงทัง้ในเรื่องความสวยงามและความแขง็แกร่ง นอกจากนัน้ปราสาทสรึุกะ (Tsuruga 

Castle) ยงัไดร้บัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 ปราสาททีส่วยงามทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านโบราณโออจิูจคู ุเป็นเมอืงส าคญัในยุคเอโดะ ลกัษณะของบา้นที่

เป็นเอกลกัษณ์ คอื เป็นบา้นชาวนาแบบญี่ปุ่ นโบราณ มุงหลงัคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรยีงรายกนัสอง

ฝัง่ กินระยะทางประมาณ 500 เมตร มบี้านประมาณ 40 – 50 และได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นเขต

อนุรกัษ์สิง่ปลูกสรา้งอนัทรงคุณค่าของชาตเิมือ่ พ.ศ.2524 ซึง่ในปัจจบุนัหมูบ่า้นโบราณหลายหลงัใน

โออุจจิคูุไดร้บัการบรูณะใหม่จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหาร

และที่พกัแบบญี่ปุ่ นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบนัมนีักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 

ลา้นคนต่อปีเลยทเีดยีว 

DAY 3 
ไอสวุากามตัสึ – จดุชมวิวรถไฟสายทาดามิ – ปราสาทสึรกุะ – หมู่บ้านโบราณโออจิูจคู ุ– 

เทศกาล ยูนิชิคาว่า คามาครุะ – คินูกาว่า 
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 น าท่านสมัผสัเทศกาลฤดูหนาวสไตลญ์ี่ปุ่ นกบั เทศกาล ยูนิชิคาว่า คามาครุะ จดัขึน้บรเิวณ ยูนิชิ

คาว่าออนเซน็ ช่วงเดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปีเท่านัน้! ตนืตาตื่นใจไปกบัการประดบัไฟบนหมิะทีท่ ัว่

ทัง้บรเิวณ ยูนิชิคาว่าออนเซน็ จะถูกแต่งแต้มไปด้วย โคมไฟหิมะจิว๋เรยีงรายตลอดทาง อสิระให้

ท่านเพิดเพลินไปกับเทศกาลหิมะสุดแสนโรแมนติคพร้อมเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย 

โปรแกรมทวัรน้ี์ไม่รวมค่าใช้จ่ายภายในงาน 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ คินูกาว่า ณ KINUGAWA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาติผ่านความรอ้นใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรย์แห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น! 
 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านถ่ายรปูกบั สะพานชินเคียว หรอืทีเ่รยีกกนัว่า สะพานอสรพษิคู่ ตวัสะพานทาดว้ยสี

แดงทอดขา้มแม่น ้าไดยะ ตามต านานเล่ากนัว่าครัง้หนึ่งขณะที่เทพเจา้ก าลงัจะขา้มแม่น ้าแห่งนี้ ได้

ปรากฏงู 2 ตัวแปลงกายมาเป็นสะพานเพื่อให้เทพเจ้าได้ข้ามไป โดยในอดีตนัน้ผู้ที่จะเดินข้าม

สะพานแห่งนี้ได้มเีพยีงเจา้นายชัน้สูงหรอื เชื้อพระวงศ์เท่านัน้ สะพานแห่งนี้เป็นอกีมุมที่งดงามอยู่

ตรงเชงิเขาทางขึ้นแหล่งมรดกโลกมคีวามยาว 28 เมตร กว้าง 7 เมตร สูงจากระดบัน ้า 10 เมตร 

สรา้งดว้ยไมม้เีสาหนิรบั 

น าท่านเช้าชม ศาลเจ้าโทโชคุ ศาลเจา้ประจ าตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดงัในอดตี ศาลเจ้าในศาสนา

ชนิโตที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1617 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ โชกนุโทกกุาว่า อิเอยะสุ ที่ถอืเป็นผู้

สถาปนาเมอืงเอโดะให้เป็นเมอืงหลวงของญี่ปุ่ นในยุคนัน้ ภายหลงัจากที่โชกุนอิเอยะสุและคนใน

ตระกูลโทกุกาว่าไดส้บืทอดอ านาจและช่วยกนัปกครองญี่ปุ่ นใหอ้ยูอ่ย่างสงบสุขมานานถงึ 250 ปี ว่า

กนัว่า ตามความเชื่อทางศาสนาของชาวญี่ปุ่ น ภูตผปีีศาจและสิง่ชัว่รา้ยจะเดนิทางมาจากทศิเหนือ 

ซึง่เมอืงนิกโกก้ต็ัง้อยูท่างทศิเหนือของเมอืงหลวงเอโดะพอด ีจงึถอืเอาว่าเมอืงนิกโก้ตัง้อยูใ่นทศิทีไ่ม่

ด ีด้วยเหตุนี้จงึได้มกีารสรา้งสุสานเพื่อบรรจุศพของ โชกุนอเิอยะสุ มาเก็บไว้ที่เมอืงนิกโก้ เพื่อให้

ท่านได้ปกปักรกัษาบ้านเมืองให้แคล้วคลาดจากภยนัตรายทัง้ปวง ให้ท่านได้ชม เจดีย์ 5 ชัน้ 

สถานที่เกบ็พระธรรมค าสอน, บทสวดมนต์ และสิง่ของมคี่า อสิระให้ท่านชม งานแกะสลกั อนัเป็น

DAY 4 คินูกาว่า – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชค ุ– คาวาโกเอะ – ชินจกู ุ– โตเกียว 
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โบราณวตัถุทีล่ ้าค่า ทีม่มีากกว่า  5,000  ชิน้แลว้ตื่นตากบั ซุ้มประตู โยเมมง (YOMEI MON) หรือ 

ประตูพระอาทิตยอ์สัดง อนัเป็นสถาปัตยกรรมที่มคีวามส าคญัในแง่ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ของญี่ปุ่ น 

และยงัเป็น ศลิปะชิน้เอก และมชีื่อเสยีงของญีปุ่่ น รวมถงึ ภาพแกะสลกัลิง 3 ตวั ทีท่ าท่าทางปิดตา 

ปิดปาก ปิดห ูผลงานการแกะสลกัทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลกของศลิปินระดบัต านานแห่งญี่ปุ่ น ฮดิาร ิจนิโก

โร ่ซึง่มคีวามหมายว่า หากเราไม่ด ูไม่พดู ไม่ฟังส่ิงท่ีชัว่ร้าย เร่ืองร้ายๆ กจ็ะไม่กล า้กลายมาหา

เรา และอกีหนึ่งค าสอนเตอืนใจทัง้เดก็และผูใ้หญ่ของนิกายเทนได แมวนิทรา อกี หนึ่งผลงานทีเ่ป็น

ไฮไลต์ในศาลเจา้แห่งนี้ คอืภาพแกะสลกัแมวหลบัที่ติดอยู่ตรงซุ้มประตูทางเขา้สุสานอเิอยะสุ เป็น

ภาพ แมวสขีาวปนด าที่ก าลงันอนหลบัอย่างสบายใจ เสมอืนหนึ่งเป็นสญัลกัษณ์ที่บ่งบอกถงึความ

สงบสุขรม่เยน็ของบา้นเมอืง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านสู่ เมืองคาวาโกเอะ จุดเด่นของเมอืงคาวาโกเอะ คอื การอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าๆ 

ของญี่ปุ่ นเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้างรา้นหรอืบา้นเรอืน ซึง่ยงัคงกลิน่อายของความเป็นเมอืงเก่าเอาไว้

ได้อย่างด ีถงึกบัไดร้บัสมญานามว่าเป็น เมืองเอโดะน้อย ซึง่เมอืงเอโดะเป็นชื่อเก่าของโตเกยีวใน

ปัจจุบนั จากนัน้น าท่านชม หอนาฬกิา  ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงคาวาโกเอะ โดยใชบ้อกเวลามาก

ว่า 350 ปีแล้ว ปัจจุบนันี้หอนาฬิกาก็ยงัคงตีระฆงับอกเวลาวนัละ 4 ครัง้ ทุกเวลา 6 โมงเช้า เที่ยง 

บ่าย 3 โมง และ 6 โมงเยน็ อสิระให้ท่านลิม้รสอาหารและของหวานอร่อยๆ ได้ที่ ตรอกคาชิยะโย

โกะโจ ซึ่งเป็นตรอกที่มรีา้นขนมหวานตัง้เรยีงรายกนัอย่างมากมาย โดยเฉพาะขนมจากมนัหวาน 

ของดขีองเมอืงคาวาโกเอะ ที่น าไปท าขนมกินเล่นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น อบกรอบ พายมนั

หวาน มนัหวานทอดเคลอืบน ้าตาล ไอศกรมีมนัหวาน และอกีมากมาย นอกจากจะมรีา้นขนมแลว้ยงั

มขีองเล่นยอ้นยคุใหเ้ลอืกซือ้ไปเกบ็ไวเ้ล่น หรอืเกบ็เป็นทีร่ะลกึ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรงุโตเกียว ศูนยก์ลางมหานครทีค่ราคร ่าไปดว้ยผูค้นมากมาย เดนิทางสู่

ย่าน ช้อปป้ิงชินจูกุ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร ่าด้วยผู้คน

มากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง น าท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของ

ญีปุ่่ น ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยสนิคา้ทีถู่กตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจกุู ยา่นชอ้ปป้ิง

ที่มคีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปัจจุบนัถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางที่สองแห่งนคร ศูนยร์วม

รา้นคา้จดัแต่งอย่างหรหูราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชื่อดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุ่ น และ

นักท่องเที่ยวที่มาเยอืนร้าน 100 เยนเท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี 8%) มทีัง้เครื่องส าอางค์ กิ๊ฟ   

ช๊อป ขนม และสนิค้าอื่นๆ  อีกมากมายที่ท่านสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝากกลบับ้านได้ในราคา

สบาย กระเป๋า อสิระให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ถูกใจ อาท ิสนิค้าแบรนด์เนม
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ดงั อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจติอล หรอืสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง เสื้อผ้าแฟชัน่วยัรุ่น 

กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอางคย์ีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–

II ในราคาถูกกว่าเมอืงไทย 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โตเกียว ณ TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจา้แม่กวนอมิอนัศกัดิส์ทิธิท์ ี่มคีวามสูงเพยีง 5.5 เซ็นตเิมตร ซึ่ง

ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพสกัการะของชาวญี่ปุ่ น  รวมถงึนักท่องเที่ยวที่มา

เยอืนประเทศญี่ปุ่ น วดัอาซากุสะ เป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิง  

มโีคมไฟยกัษ์สแีดงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร มนี ้าหนักถงึ 130 กโิลกรมั ให้

ท่านไดไ้ปถ่ายรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ อาทเิช่น 

แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึ้นชื่อของย่านนี้ เช่น

ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้น ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศ

ตะวนัออกของวดัคอื แมน่ ้าซมูดิะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกยีวและใกล้ๆ  กนัจะม ีสวนสาธารณะซมูดิะโค

เอน็ ซึง่เปิดโล่งสู่แมน่ ้าดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดนิเล่น 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

น าท่านเดนิทางสู่ ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล ์ซึง่มสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิด อสิระใหท้่านไดเ้ลอืก

ซื้อเลอืกชมทัง้สนิค้าที่น าเขา้จากต่างประเทศ และผลติในญี่ปุ่ นซึ่งล้วนแต่มคีุณภาพเหมาะสมกบ

ร า ค า  อ า ทิ  ADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, 

PRADA, GUCCI, DISSEL และอื่น ๆ อกีมากมาย  

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

17.30 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 

22.30  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

********************************************************** 

 

DAY 5 โตเกียว – วดัอาซากสุะ – ชิซุย เอ้าทเ์ลต็มอลล ์– สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  
2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  
2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 
น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

31 ม.ค. – 4  ก.พ. 33,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 บาท 8,500 บาท 

6 – 10 ก.พ. 33,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 บาท 8,500 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 
อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 15,000 บาท 
 กรณุาช าระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ า 
 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์
 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหตุ 
*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  
เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 
 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 
 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบ
บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้
 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 
(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 

 
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
 

 


