
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                 
    Toshoku Shrine   Little Ado Kawagoe    Asakusa Temple  
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
41,900.- 09 - 14 สิงหำคม 2560 **วนัแม่แห่งชำติ** 

 

  นิกโก้เมืองมรดกโลก ชมควำมงดงำมของ “ศำลเจ้ำโทโชก”ุ / “ทะเลสำบชูเซนจ”ิ / “น ำ้ตกเคง่อน” 
  เดนิเล่นเมือง “คำวำโกเอะ” สัมผสักลิน่ไอเมืองเก่ำยุคสมยัเอโดะ  
  นมสักำรเจ้ำแม่กวนอมิทองค ำภำยใน “วดัอำซะกซุ่ำ” ซ่ึงนบัว่ำเป็นวดัทีม่คีวำมเก่ำแก่ทีสุ่ดในโตเกยีว 
  อพัเดทแทรนด์แฟช่ันย่ำนสุดฮิตที ่“ชินจูก ุ/ ฮำรำจูก”ุ แหล่งช้อปทีร่วมสินค้ำไว้หลำกหลำย 
  ชมทุ่งดอกไม้หลำกสี ณ “Mother Farm” พร้อมควำมน่ำรักของสัตว์นำนำชนิด 

  อสิระช้อปป้ิง 1 วนั มหำนครโตเกยีว หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม “โตเกยีว ดิสนีย์ แลนด์ 
  ผ่อนคลำยกบักำรแช่ออนเซนธรรมชำต ิ(Onsen) 



 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึ่ง          กรุงเทพฯ – นำริตะ 
2000  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกลก้บัประตูทางเขา้

หมายเลข 2) 
  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ C  

*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้
เคร่ือง ดงันั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

2210  ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 640  
(ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง นำริตะ – นิกโก้ – ศำลเจ้ำโทโชก ุ– ทะเลสำบชูเซนจ ิ– น ำ้ตกเคง่อน – คนูิกำว่ำออนเซน     
0620  ถึงสนำมบินนำริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั ...  
 ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

                            
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ จังหวัดโทะชิงิ ชม ศำลเจ้ำโทโชกุ เป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลโทกุงาวะท่ีโด่งดงั
ในอดีตและยงัเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผูพ้ลิกชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่น พร้อมสักการะเทพ
เจา้คุม้ครองและปกป้องลูกหลานของตระกลูและบรรดาผูเ้ล่ือมใส ชมเจดีย ์5 ชั้น สถานท่ีรวบรวมพระธรรม
ค าสอน บทสวดมนต ์และส่ิงของมีค่า แลว้ชมงานแกะสลกั อนัเป็นโบราณวตัถุล ้าค่าท่ีมีมากกวา่ 5,000 ช้ิน 
แลว้ต่ืนตากบัซุม้ ประตูโยเมมง อนัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญัในแง่ประวติัศาสตร์ศิลป์ของญ่ีปุ่นและ
ยงัเป็นศิลปะช้ินเอกท่ีมีช่ือเสียงของประทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ียงัมีประติมากรรมท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยอารมณ์และ
จินตนาการอย่างมากมาย เช่น มงักร 100 หัว, แมวนอนหลบั, มังกร หัวเราะ เป็นตนั ให้ท่านได้เลือกมุม
ประทบัใจบนัทึกภาพความงามตามอธัยาศยั      

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

                         
  น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยำนแห่งชำตนิิกโก้ เมืองท่ีถูกจดัอนัดบัความสวยงามไวเ้ป็นระดบัโลกโดยเฉพาะช่วง

ใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีทั้งหุบเขาจะถูกแต่งแตม้ดว้ยสีสันหลากหลาย ประหน่ึงดงัแวนโก๊ะสาดสีลงบนผืนผา้แห่ง
ตน้ไมใ้บหญา้เป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีงดงามมาก ซ่ึงระหวา่งเสน้ทางจะใช ้เสน้ทางอิโระฮะซากะ เป็นทางโคง้หัก
ศอกท่ีมีถึง 48 โคง้ ท าให้ท่านสามารถชมทศันียภ์าพท่ีสวยงามของขุนเขาและแมกไมท่ี้แตกต่างตามแต่ละ
ฤดูกาล… น าท่านเดินทางสู่ทะเลสำบชูเซ็นจ ิเชิงเขานนัไต เกิดจากทะเลสาบท่ีก่อตวัจากการระเบิดของหิน



ละลายจากภูเขาไฟนนัไตในอดีต ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีอยูสู่งท่ีสุดในญ่ีปุ่น เหนือระดบัน ้ าทะเล 1,270 เมตร ท า
ให้อากาศท่ีน่ีเยน็ตลอด เพลิดเพลินกบัการนั่งชมวิวบนรถบสัท่ีข้ึนเขาสูงชนัและโคง้หักศอกอนัเป็นความ
มหศัจรรยใ์นการสร้างทางโดยแต่ละโคง้จะมีช่ือโคง้เป็นของตวัเอง...ท่านชม น ำ้ตกเคง่อน ท่ีเป็นน ้ าตกสูงราว 
100 เมตร ท่ีสายน ้ าตกลงมาจากหนา้ผาสูงกระทบลงในแอ่งน ้ าเบ้ืองล่าง บริเวณรอบทะเลสาบมีเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติเพื่อชมความงามของฤดูกาล..ใหท่้านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ    
หลงัจากนั้นเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั… 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : KINUGAWA ONSEN หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำต”ิเพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) ให้
ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จบ็และผิวพรรณ
เปล่งปลัง่ 

วนัทีส่ำม คนูิกำว่ำ – คำวำโกเอะ – ตรอกลูกกวำด – วดัอำซำคุสะ – โตเกยีวสกำยทรี (จุดถ่ำยภำพ) – ช้อปป้ิงชินจูก ุ
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

                         
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคำวำโกะเอะ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นเขตของจงัหวดัไซตามะ เมืองท่ีไดรั้บการขนานนาม
วา่เป็น “เมืองลติเติล้เอะโดะ” อนัเน่ืองมาจากสภาพของการก่อสร้างบา้นเรือน และบรรยากาศโดยรอบ เมือง
น้ียงัคงไวซ่ึ้งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยเอะโดะ (ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1603-1868)…น าท่านสู่ ย่านคาชิ
ยะโยะโคะโจะ ยา่นน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีของนกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินในนามของ “ถนนขนมหวานญ่ีปุ่นโบราณ” ท่ีมี
ร้านขนมญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิมใหเ้ลือกซ้ือกนัหลากหลายชนิด อาทิ ลูกกวาด คุกก้ี ขนมเคก้ ขนมแป้งทอด เป็นตน้ 
ใหท่้านไดชิ้มขนมหวานญ่ีปุ่นดั้งเดิม พร้อมเลือกซ้ืออยา่งอิสระ… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

                               
หลงัอาหารหลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนัของญ่ีปุ่น ท่ีคลาคล ่าไปดว้ย
ผูค้น และเทคโนโลยีล ้ ายุคมากมาย เพื่อเดินทางไปยงั “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... 
เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้ำแม่กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร 
พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนำดยักษ์”  ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา 
เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนำคำมิ
เซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้ง
ขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนม
อร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั ... แลว้น าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริม
แม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกำยทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... 



เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของ
หอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของ
แคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกำยทรี” ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุด
สามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ  จากนั้นเพื่อเป็น
การเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปป้ิงชั้นน าของชาวญ่ีปุ่นท่ีถือว่าเป็น “แหล่ง
อัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการคา้ “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลำงที่สองแห่งนคร”  ยา่นความเจริญ
อนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, 
กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง 
เป็นตน้ 
*** เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ ในยา่นชินจูก ุ*** 

ทีพ่กั : APA TOKYO BAY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่ โตเกยีว - อสิระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทวัร์พเิศษ “โตเกยีวดสินีย์แลนด์” 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

อิสระตำมอัธยำศัยทั้งวันให้ท่ำนเลือกช้อปป้ิงตำมย่ำนดังของกรุงโตเกียว โดยกำรนั่งรถไฟตะลุยมหำนคร
โตเกยีว (ไม่รวมค่ำรถไฟ) โรงแรมท่ีพกัจะอยูใ่กลก้บั “สถำนีรถไฟ” ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพื่อท่องเท่ียว
ในสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง และแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่วา่จะเป็น 
 

       
 
“ศำลเจ้ำเมจิ” ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียว สร้างข้ึนโดยจกัพรรดิ เมจิ และ
มเหสี โชโกะ ในปี 1920 … ตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีตน้ไมน้านาพรรณถึง 1 แสนตน้ท าให้ดู
เหมือนกบัวา่ศาลเจา้แห่งน้ีตั้งอยูภ่ายในป่า ... ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรท่ีศาลเจา้แห่งน้ี 
“ตลำดปลำสึคิจิ” ตลาดปลาคา้ส่ง-ปลีกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโตเกียวท่ีอยู่บริเวณ “ย่ำนกินซ่ำ” ต่ืนตากบัปลาน้อย
ใหญ่หลากหลายชนิด อร่อยกบัอาหารทะเลอ่ืนๆ จากทัว่ทุกทะเลของญ่ีปุ่น ... ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือและชม ขา้ว
ของเคร่ืองใช-้เคร่ืองครัวมากมาย และผลิตภณัฑอ์าหารทะเล 
“ตกึรัฐสภำ” (METROPOLITAN GOVERNMENT) หรือท่ีชาวญ่ีปุ่นเรียกติดปากกนัวา่ “โทะโจ” ซ้ึงจดัวา่
เป็นตึกท่ีส าคญัของเมืองโตเกียวและประเทศญ่ีปุ่น ... เป็นท่ีตั้งท าการของหน่วยราชการและรัฐบาลต่างๆ 
ของญ่ีปุ่นท่ีส าคัญ  ลักษณะของตึกก็เป็นท่ีสะดุดตาด้วยตึกคู่สูงระฟ้าท่ีตั้ งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ... 
นอกจากน้ีภายในตวัอาคารสามารถเขา้ชมวิวของเมืองโตเกียวไดอี้กดว้ย (ในกรณีที่อำกำศด ีท่ำนจะสำมำรถ
มองเห็นภูเขำไฟฟูจไิด้อย่ำงสวยงำม) 
 



     
 

หรือเลอืกช้อปป้ิงในย่านช่ือดงัของโตเกยีว อาทิ 
“ชิบูย่ำ” ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียว ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาว
ชาวแดนปลาคิบจากร้านคา้มากมายมากกว่า 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของยา่น
นั้น ... พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือสินคา้มากมาย อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า และท่ีควรพลาด
ชม “ของเล่นส ำหรับผู้ใหญ่” ... ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบของคุณภาพดีราคาประหยดั ตอ้งไม่พลาดท่ี “ร้ำน 100 
เยน” 
 “อำกฮิำบำร่ำ” แหล่งรวมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขาย
เกมส์ แผ่นเกมส์ และส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซ้ือส่วนประกอบต่างๆ เพ่ือไปตกแต่ง เป็น
ตุก๊ตาในแบบของตวัเองได ้
“รอปปองงิ ฮิวล์” ศูนยก์ารคา้ช่ือดงัอีกย่านหน่ึงของกรุงโตเกียว ให้ท่านชอ้ปป้ิงจุใจ เลือกซ้ือสินคา้แบรน
เนมด์มากมาย อาทิเช่น เส้ือ ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม เป็นตน้ ... อีกทั้งท่านยงัสามารถข้ึนชม
ววิของกรุงโตเกียวไดท่ี้ชั้นบนของรอปปองงิไดอี้กดว้ย (ไม่รวมค่าเขา้ชม) 
ส าหรับท่านท่ีอยากยอ้นวยัสู่ “โลกวัยเยำว์” ***ส ำหรับท่ำนใดจะไป “โตเกยีว ดสินีย์แลนด์” สำมำรถเลือกซ้ือ
ทัวร์เสริมได้เพียงท่ำนละ 2,600 บำท*** (ไม่รวมค่ำรถไฟในกำรเดินทำง) ... โดยทัวร์พิเศษจะน าท่านสู่ 
“Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์ส าหรับคนทุกเพศท่ีทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยการถม
ทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ต่ืนตากับดินแดนตะวนัตก 
“Western Land” ต่ืนเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ท่ีแสนน่ากลัวใน “Pirates of the 
Caribbean” สนุกสนานกบัการนัง่เรือบุกป่าท่ี “Jungle Cruise” ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสัตวป่์านานาชนิด ... 
แลว้พกัผอ่นอิริยาบถดว้ยการนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนียแ์ลนด ์(ส าหรับทวัร์เสริม ... จะไม่
มีบริการรับกลบัทีพ่กั โดยท่านสามารถรับแผนทีแ่ละรายละเอียดการเดนิทางกลบัสู่ทีพ่กัจากทางไกด์) 
 
 
 

 
 

*** เพ่ือให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัและม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้าน
อร่อยจากร้านคา้ต่างๆ ในมหานครโตเกียว *** 

ทีพ่กั : APA TOKYO BAY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีห้่ำ ชิบะ – Mother Farm - ช้อปป้ิงย่ำนฮำรำจูก ุ– ออิอนมอลล์– ฮำเนดะ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบเรียบ เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปสนำมบิน) 

ขอ้แนะน ำ !!!  หากท่านมทีี่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรณุาแจ้งความประสงคก์บัทางบริษัทฯก่อนการเดนิทาง  

เพ่ือทางเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดนิทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  

 



                           
 
 น าท่านเดินทางสู่ “มำเธอร์ฟำร์ม” ฟาร์มขนาดใหญ่ครบวงจรท่ีตั้งอยู่บริเวณภูเขา อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน

กบัความน่ารักของสตัวน์านาชนิดอาทิ แกะ ววั หมู มา้ ฯลฯ ท่ีจะมาสร้างกิจกรรมต่างๆสุดแสนน่ารัก โชวพ์า
เรด วิง่แข่ง พร้อมชมความงดงามของดอกไมห้ลากหลายชนิดทั้ง ดอกลาเวนเดอร์, คอสมอส, ดอกพิทูเนีย ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์และสัตวน่์ารักๆ ต่างๆ ภายในฟาร์ม (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า
กิจกรรมในฟาร์มคุณแม่) 

     

 แล้วน าทุกท่านสู่ย่าน “ฮำรำจูกุ” แหล่งรวมวยัรุ่นท่ีทันสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ต่ืนตาต่ืนใจกับ “แฟช่ัน” 
หลากหลายสไตล์ท่ีท่านจะไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ท่ีเสมือนหลุดออกมากจากใน
หนังสือการ์ตูนช่ือดงั อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวยัจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นตน้ 
หรือบางท่ีก็หลุดมากจากเกมส์เพลย,์ แต่งเลียนแบบดารา-นกัร้องท่ีคลัง่ไคลห้รืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมา
จากนอกโลกเลยก็มี ... ใหท่้านไดเ้ลือกเดินชมความแปลกประหลาดท่ีหาชมไม่ไดใ้นชีวติประจ าวนั ... ส าหรับ
ท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิงสามารถเดินเลือกชมและซ้ือสินคา้มากมายท่ีมีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ “แฮนด์
เมด” ท่ีท่านจะไดเ้ป็นเจา้ของเพียงผูเ้ดียวในโลกท่ี “ถนนเทคำชิตะ”  ซ่ึงคราคร ่ าไปดว้ยผูค้นมากมายและสินคา้
หลายหลายแบบให้ท่านไดเ้ลือกสรรกนัตามอธัยาศยั ..จากนั้นน าท่านมุ่งหน้าสู่ “เอออน พลำซ่ำ” ศูนยร์วม
สินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้
คุณภาพดีราคาแสนถูก.... อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้น
ตามอธัยาศยั … 

*** เพ่ือให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัและม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือก
ชิมร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ*** 
สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ”  
 

วนัทีห่ก สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ    

0030  เดนิทำงจำกสนำมบินฮำเนดะ โดยเทีย่วบิน TG 661 

0520  ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

อตัรำค่ำบริกำร 
ผู้ใหญ่ ท่ำนละ                                                                                            ท่ำนละ 41,900.- บำท 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1 ท่ำน)                                               ท่ำนละ 37,900.- บำท 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน มเีตยีงเสริม)                           ท่ำนละ 37,900.- บำท 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่มเีตยีงเสริม)                       ท่ำนละ 31,900.- บำท 
พกัเดีย่วเพิม่                                                                                               ท่ำนละ 6,000.- บำท 
มตีัว๋แล้วลด                                                                                                ท่ำนละ 15,000.- บำท 

 
 

***กรุณำอ่ำนเงือ่นไขดำ้นล่ำงก่อนช ำระมดัจ ำทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส ำเนำพำสปอรต์ก่อนกำรเดินทำง 15 วนันะคะ*** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 

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

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    

 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 

*** ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกคำ้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ำรวจเสน้ทำงเท่ำนั้น หำกท่ำนถูก

เจ้ำหนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของทำงประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ควำมรบัผิดชอบของทำงบริษทั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะคืนค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่ำน *** 

***หนงัสือเดินทำงตอ้งเหลืออำยุกำรใชง้ำนไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน*** 



 
กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์  

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 าท่ีนัง่กบั  

สายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วี 
ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่
ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน 
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมำยเหตุ   

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  
 
2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 
4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 



5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหา
อ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  
 
6. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
7. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 
 
8. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 
9. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการ
บินไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้น
ไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 
 
10. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
11. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอให้
ท่านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 
 
12. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจอง
หอ้งแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 
 
13. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 
14. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 
 
15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทวัร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง.. 
 


