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ตุลาคม   2560 
พฤศจิกายน  2560 

15-21 
1-7 

57,900.- 
59,900.- 

 
 

 
 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว อาหาร โรงแรม 
หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพ –  สนามบินนาโกย่า - - - - 

2 สนามบินนาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาว่า –  
สวนเคนโระคุเอน็ -ย่านเรือนน ้าชาตะวนัออก   -  โทยามะ 

-   โรงแรมโทยามะ ไดวะ รอยเน็ท หรือ
เทียบเท่า 

3 ขึน้ชมเจแปนแอลป์ – เมืองมัตสึโมโต้   
 
โรงแรมมัทสึโมโต้ โตควิ เรย์ หรือ

เทียบเท่า 

4 ปราสาทมัทสึโมโต้ - ช้อปป้ิงที่โกเทมบะเอ้าท์เลท็    โรงแรมคาวากจุิโกะโทมิโนโกะ 
หรือเทียบเท่า 

5 ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 – ล่องเรือที่ทะเลสาบคาวากจุิ –เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ – โย
โกฮาม่า – พพิธิภณัฑ์ราเมง – โตเกยีว 

  - โรงแรมชินจุก ุวอชิงตัน 
หรือเทียบเท่า 

6 วดัอาซากสุะ – ช้อปป้ิงย่านดงัชินจูก ุ– เมืองโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ 
 

- - - 

7 กรุงเทพฯ - - - - 

พร้อมรับ คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น / ปลัก๊ส าหรับใช้ในญี่ปุ่น /  WIFI ON BUS 
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21.30 น.             กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  
 ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที ่8 แถว R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์  
 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 
 

00.25 น.            เหิรฟ้าสู่ประเทศญ่ีปุ่นโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เทีย่วบินที ่JL738 
08.00 น.              ถึงท่าอากาศยานเมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่่นหลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ 
   ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเทีย่ว 
                

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโชแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม และยงัไดรั้บเลือกเป็น
มรดกโลกในปี 1995 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนกัในช่วง
ฤดูหนาวได ้ และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือของพระเจา้ หรือพระพุทธเจา้ จึง
เรียกหมู่บา้นในสไตลน้ี์วา่ กสัโช พร้อมกนัน้ีท่านจะเพลิดเพลินกบัฝงูปลาคราฟนบัร้อยท่ี
แหวกวา่ยอยูต่ามล าธารหนา้บา้น ซ่ึงจะเห็นไดก้็แต่เมืองในแถบน้ีเท่านั้น 
 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร                     
  น าท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาว่า 

สวนเคนโระคุเอน็ สวนท่ีไดช่ื้อวา่สวยงามท่ีสุดติดอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึง
การสร้างสวนแห่งน้ียดึตามศาสตร์การสร้างสวนแบบจีน แต่ใชศิ้ลปะการสร้างและ
ตกแต่งแบบญ่ีปุ่น โดยสวนแห่งน้ีมีอายมุากวา่ 500 ปีแลว้ และไดรั้บการดูแลรักษาเป็น
อยา่งดีจากทางการเพื่อเตรียมหลกัดนัในการขอข้ึนทะเบียนกบัองคก์ารสหประชาชาติให้
สวนแห่งน้ีเป็นมรดกโลกต่อไป 

 
ย่านเรือนน า้ชาตะวนัออก (Higashi Chaya) เป็นยา่นบนัเทิงยอ้นยคุท่ีใหญ่สุดในบรรดา
สามแห่ง คือ ยา่นเรือนน ้าชาตะวนัตก (Nishi Chaya) และ Kazue-machi ซ่ึงอยูเ่ยื้องๆกนั
เพียงขา้มสะพานมาคนละฝ่ังของแม่น ้าอะซาโนะกาวา่ มีอาคารบา้นเรือนไมส้มยัเอโดะ
ตั้งอยูต่ามตรอกซอยเป็นบริเวณกวา้ง บางแห่งดดัแปลงใหเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์ร้านคา้ ร้านขาย
ของท่ีระลึกและร้านอาหาร 

 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – นาโกย่า - - - 

วนัทีส่อง สนามบินนาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาว่า – สวนเคนโระคุเอน็ - 
ย่านเรือนน า้ชาตะวนัออก   -  โทยามะ  

- เทีย่ง ค ่า 
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  จากนั้นเดินทางสู่โทยามะ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่ริเวณก่ึงกลางของเกาะญ่ีปุ่น และถือเป็น
ทางเขา้สู่ประเทศทางฝ่ังทะเลญ่ีปุ่น เน่ืองจากภูมิประเทศท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยทอ้งทะเลลึก
และเทือกเขาท่ีลาดชนัทั้งสามทิศจึงท าใหจ้งัหวดัโทยามะอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติ 
ท าใหผู้ท่ี้มาเยีย่มเยอืนสามารถด่ืมด ่ากบัทศันียภาพท่ีงดงาม  

ค ่า            รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
          น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม โทยามะ ไดวะ รอยเน็ท หรือเทียบเท่า 
 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางข้ึนสู่ เจแปน แอลป์ ยอดเขาแอลป์ท่ีมีความงดงามและมีช่ือเสียงเป็น
อยา่งมาก น าท่านเดินทางสู่ยอดเขาดว้ยบรรยากาศแบบหลากหลาย เร่ิมตน้ดว้ยการข้ึน
กระเชา้รางไฟฟ้าเคเบิ้ลคาร์ สู่สถานี บิโจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ    7 นาที จากนั้นนัง่รสบสัสู่ สถานีมูโรโดะ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาประมาณ 50นาที จากจุดน้ีเชิญท่านเก็บภาพความประทบัใจกบับรรยากาศท่ี
ลอ้มรอบ ไปดว้ยยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะยาม่าท่ีสวยงามราวภาพวาด 
ดว้ยความสูง 3,015 เมตร สูงเป็นท่ี 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิท่ีมีช่ือเสียงและเป็นสัญลกัษณ์
ของญ่ีปุ่น หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางต่อดว้ยการนัง่รถ ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้าซ่ึงวิง่ลอด
อุโมงคท่ี์มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที เพื่อเดินทางสู่สถานี ได
คนัโบะ ยอดเขาทะเทะยาม่า อีกฟากหน่ึงของภูเขาซ่ึงใหท้่านไดเ้ดินทางสู่ยอดเขา และ 
ใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจ ชมววิทวัทศัน์อนัสวยงามของเทือกเขาแอลป์ใน
ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากนั้น เดินทางต่อดว้ยกระเชา้ขนาดใหญ่ท่ีพิเศษคือไม่มีเสากลาง
รองรับ สร้างความทา้ทายให้ผูท่ี้มาเยอืนเจแปนแอลป์ไดต่ื้นเตน้เร้าใจลงสู่สถานีคุโรเบะ
ไดระ 
 

 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 

 น าท่านนัง่กระเชา้รางไฟฟ้า เคเบิ้ลคาร์ ลอดอุโมงคสู่์ เข่ือนคุโรเบะซ่ึงเป็นเข่ือนกั้นน ้ า 
ขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่นท่ีแห่งน้ีมีสายรุ้งพาดผา่นตลอดปี ถูกโอบลอ้มดว้ย
ภูเขานบัร้อยลูกชมทศันียภาพอนัมหศัจรรยข์องเข่ือนแห่งน้ีมีความสูงถึง 186 เมตร และ
มีความกวา้งถึง 492 เมตร ใชเ้วลาในการก่อสร้าง ตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 
45 ปีเฉพาะตวัเข่ือนใชเ้วลาในการสร้าง 4 ปี น าท่านเดินเทา้ขา้มสันเข่ือนเป็นระยะทาง
ถึง 800 เมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที จากนั้นต่อดว้ยการนัง่รถท่ีขบัเคล่ือนดว้ย

วนัทีส่าม ขึน้ชมเจแปนแอลป์ – เมืองมัตสึโมโต้ 
 

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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พลงังานไฟฟ้าไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ ลอดอุโมงคเ์ขา้สู่สถานีโอกิซาวา่ จากนั้น
เดินทางต่อดว้ยรถบสัสู่ สถานีชินาโนะ โอมาจิ            

ค ่า                          รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
           จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมมัทสึโมโต้ โตคิว เรย์ หรือเทยีบเท่า 
  

     เช้า                                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ปราสาทมัทสึโมโต้ เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองมทัสึโมโต ้ ตวัปราสาทเป็นสีด าและยงัเป็น
มรดกโลกดว้ย ตวัปราสาทมีทั้งหมด 6 ชั้นท่ีเรียกวา่เทน็ชุกะกุนั้น ไดต่้อเติมข้ึนในปีบุน
โระท่ี 2-3(พ.ศ 2136-2137) เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ียงัหลงเหลืออยูใ่นญ่ีปุ่น ท่าน
สามารถเดินชมภายใน และข้ึนบนัไดไปชั้นบนสุด เพื่อชมทศันียภ์าพและววิอนังดงาม
ของเมืองมทัซึโมโต และเจแปน แอลป์ ตอนเหนือได้ 
 

   เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 

โกเทมบะเอ้าท์เลต็ แหล่งสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ี “โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอา้ทเ์ล็ต” 
แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้
ล่าสุด พร้อมเห็นววิทิวทศัน์ของภูเขาไฟฟูจิ อยา่งสวยงาม ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์
เนมมากมาย อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile 
ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือก
ดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines 
ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือ
สินคา้ส าหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีก
มากมาย ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

           น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรมคาวากุจิโกะ โทมิโนโกะ หรือเทยีบเท่า 
ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!บุฟเฟ่ต์ ขาปูยกัษ์ 

น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า “ออนเซ็น” เพ่ือสุขภาพ และ
ผวิพรรณทีด่ี 
 

               
 
 
 
 

วนัทีส่ี่ ปราสาทมัทสึโมโต้ - ช้อปป้ิงทีโ่กเทมบะเอ้าท์เลท็ เช้า เทีย่ง ค ่า 
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เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และเป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น

โดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ใหทุ้กท่านไดร่้วมเก็บภาพถ่ายเป็นท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีถือ
ไดว้า่มีความสวยงามและเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น  

 (การขึน้ชมภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอือ้อ านวย ทางบริษัท
ฯ ขอน าท่านชมวสิวยงามด้านล่าง เพ่ือความปลอดภัยของทุกท่านเป็นส าคัญ) 

 
  
 ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchi-ko) ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการล่องเรือชมววิ

ภูเขาไฟฟูจิ ถือไดว้า่เป็นเส้นท่ีใกลก้บัภูเขาไฟฟูจิมากท่ีสุดจนเรียกไดว้า่เป็นประตูสู่ฟูจิ  
เป็นจุดชมความงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายววิ ซ่ึงบริเวณทะเลสาบจะเนน้ชมววิ
แนวธรรมชาติ 

 
          เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

เมืองคามาคุระ ห่างจากโตเกียวไปทางตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 48 ก.ม. เป็นเมืองเล็กๆ 
ดว้ยภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบโอบลอ้มดว้ยขนุเขาทั้งดา้นหลงัและดา้นขา้ง อีกทั้งมีดา้น
หนา้ท่ีหนัสู่ทะเลซ่ึงเป็นท าเลท่ีถูกตอ้งตามหลกัการของฮวงจุย้ท่ีรับมาจากจีน ท าให้ โยริ
โมโตะ มินาโมโตะ (Yorimoto Minamoto) โชกุนคนแรกในประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่น เลือก
เมืองคามาคุระเป็นท่ีตั้งกองบญัชาการและเป็นศูนยก์ลางอ านาจการปกครองประเทศ อนั
เป็นยคุทองแห่งการเร่ิมตน้ของสมยัคามาคุระ (ค.ศ.1180-1333) และสถาปนาเป็นเมือง
หลวงมาเป็นระยะเวลา 141 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1192   
 
น าท่านนมสัการหลวงพ่อโต พระใหญ่แห่งเมืองคามาคูระ หลวงพอ่โตไดบุสึ อนัเล่ืองช่ือ
เป็นท่ีรู้จกักนัดีของคนญ่ีปุ่น เป็นพระพุทธรูปส าริดองคใ์หญ่ ความสูงรวมฐานอยูท่ี่ 13.35 
เมตร เฉพาะตวัองคพ์ระนั้นสูง 11.35 เมตร น ้าหนกัราว 122 ตนั ตั้งอยูก่ลางลานโล่งแจง้ 
หนัหนา้ไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนดา้นหลงัถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา ถา้มองไกลๆ จะ
เห็นองคพ์ระท่ีไม่สมส่วน ดูจากพระหตัถน์ั้นดูเล็กนิดเดียว หากอยากดูองคพ์ระน้ีให้สม
ส่วน ตอ้งเขา้ไปยนืใกล้ๆ  ห่างจากองคพ์ระ 4-5 เมตรแลว้แหงนหนา้มองข้ึนไป จะเห็น
องคพ์ระดูสมส่วนรับกนัทั้งองคส์วยงามข้ึน ซ่ึงในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยูใ่นวิหาร 
แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1368 วหิารไดถู้กพายพุดัจนไดรั้บความเสียหาย และต่อมาในปี 
ค.ศ.1495 ถูกคล่ืนยกัษก์ลืนหายไปในทะเล แต่องคพ์ระมิไดช้ ารุดเสียหายแต่ประการใด

วนัที่ห้า ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 – ล่องเรือที่ทะเลสาบคาวากุจิ –เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ –  
โยโกฮาม่า – พพิธิภัณฑ์ราเมง – โตเกยีว 

เช้า เทีย่ง - 
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จวบจนกระทัง่ปัจจุบนันบัเป็นเวลากวา่ 800 ปีแลว้ ใหท้่านไดส้ักการะขอพรท่ีคนญ่ีปุ่น
เช่ือกนัวา่สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีใครขอพรประการใดมกัสมความปรารถนากนัถว้นหนา้
โดยเฉพาะเร่ืองการขอบุตร ใหเ้วลาท่านเก็บภาพของพระใหญ่อนัศกัด์ิสิทธ์ิไวเ้ป็นท่ีระลึก   

 
พพิธิภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า รวมเร่ืองราวทุกอยา่งเก่ียวกบัราเมง ไม่วา่จะเป็นประวติั
ความเป็นมา, ชนิดของราเมง ในชั้นแรกของพิพิธภณัฑ์นั้นจะเป็นประวติัของราเมงใน
ประเทศญ่ีปุ่น มีการจดัแสดงเส้นราเมล น ้าซุป ทอ้ปป้ิง รวมถึงชามใส่ราเมงหลากหลาย
ชนิด ส่วนในชั้นท่ีสองนั้น จะมีการจดับรรยากาศจ าลองของถนนและอาคารบา้นเร่ือง
ของชิตามาชิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียว ซ่ึงเป็นเมืองท่ีราเมงไดรั้บความนิยม
อยา่งรวดเร็ว จะมีร้านขายราเมงท่ีมีช่ือเสียงอยูป่ระมาณ 9 ร้านใหน้กัท่องเท่ียวไดล้องชิม 
และหากใครอยากจะทานราเมงหลายๆร้าน ก็สามารถสั่งแต่ละชามเป็นไซส์เล็กได ้
 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย (ในพพิธิภัณฑ์ราเมง) 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมชินจุกุ วอชิงตัน หรือเทยีบเท่า 
 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
วดัอาซากุซะ คันนอน หรือวดัเซนโซจิ วดัทีม่ีช่ีอเสียงของเมืองโตเกยีว มีลกัษณะ     
โดดเด่นโดยมีประตูทางเขา้ชั้นนอกท่ีเรียกวา่ Kaminarimon (ประตูเทพเจา้สายฟ้า) กลาง
ประตูมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยูมี่รูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้สายลม
ท าหนา้ท่ีเป็นทวารบาล อยูส่องขา้งประตูจากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัดา้นในวดั เป็น
ถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรียกวา่Nakamiseสองขา้งทางมีร้านขายของพื้นเมือง
ของญ่ีปุ่น อาทิ ชุดยกูะตะ พดัดาบซามุไร ของเล่น         แมวกวกั เคร่ืองลาง ของท่ีระลึก
ของญ่ีปุ่นทุกชนิด ขนมญ่ีปุ่น ไอศรีม และอีกมามาย และเม่ือผา่นประตูหลกั Hozomon
เขา้มาก็จะถึงลานดา้นหนา้ ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยูข่า้งกระถางมีท่ีลา้งมือ
คลา้ยกบัวา่ใหช้ าระร่างกายให ้บริสุทธ์ิก่อนไหวพ้ระ และเม่ือจุดธูปแลว้ คนญ่ีปุ่นมกัจะ
เอามือกวกัควนัธูปเขา้หาตวัดว้ยเช่ือวา่จะช่วยใหสุ้ขภาพแข็งแรง, สติปัญญาดี, เงินทอง
ไหลเขา้กระเป๋าจากนั้นก็มุ่งหนา้สู่อารามหลกัท่ีโอ่อ่าและสงบเงียบ ดา้นขา้งอารามเป็น
เจดีย ์5 ชั้นและศาลเจา้ซ่ึงสร้างข้ึนโดย โชกุน      โตกุกาวา่  อิเอมิทซึ ในศตวรรษท่ี 17    
พร้อมใหท้่านไดเ้ก็บภาพ โตเกยีว สกายทรี (ด้านนอก) หรือท่ีเรียกวา่The New Tokyo 
Tower แลนดม์าร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียวสุดยอดสถาปัตยกรรมท่ีมีความสูงถึง 634 
เมตรณเมืองโตเกียวมหานครท่ีมีความเจริญเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลกโดยภายในโตเกียว 
สกายทรี มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันเช่น ตึกส่งสัญญาณคล่ืนโทรทศัน์แบบดิจิตลั

 วนัที่หก วดัอาซากุสะ – ช้อปป้ิงย่านดังชินจูกุ – เมืองโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ เช้า - - 
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, วทิย,ุ ระบบเครือข่ายไร้สาย, หอ้งส่งสัญญาณโทรทศัน์ในโตเกียว, พื้นท่ีเพื่อการคา้, 
และจุดชมววิ 2 ระดบัอยูท่ี่ความสูง 350 เมตรและ 450 เมตร  
 
ช้อปป้ิงย่านดังชินจูก ุ แหล่งรวมหา้งร้านดงั อาทิ BIG CAMERA, YODOBASHI, 
MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย และเป็น
แหล่งรวมสินคา้ทุกชนิด ท่ีท่านสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ี ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย 
กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอางค ์ นาฬิกา น ้าหอม สินคา้มียีห่อ้ (แบรนดช์ั้นน าต่างๆ) 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง สินคา้มือสองและยงัรวมไปถึงแหล่งบนัเทิงกลางคืนและ
ร้านอาหารต่างๆ มากมายดว้ยพร้อมน าท่านชอ้ปป้ิงร้าน 100 เยนท่ีรวบรวมสินคา้ตั้งแต่
ขนม อาหารส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองเขียน เคร่ืองครัว อุปกรณ์เสริมความงาม 
ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตลญ่ี์ปุ่นมากมายท่ีราคาเพียง 100 เยน... ใหท้่านอิสระซ้ือ
ของฝากกนัตามอธัยาศยั  

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย 
โอไดบะ แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งของญ่ีปุ่นซ่ึงตั้งอยูริ่มอ่าวโตเกียว สถานท่ีออกเดท
ของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บการโหวตวา่ “โรแมนติคท่ีสุด” ของโตเกียว  
จากนั้นน าท่านสู่ สะพานเรนโบว์ ญ่ีปุ่น ท่ีพาดผา่นจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวโดยมี 
หอคอยโตเกียวญ่ีปุ่น สัญลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู ่รวมทั้ง เทพีสันติภาพ เวอร์ชัน่
ญ่ีปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว ใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปไดต้าม
อธัยาศยั       
จากนั้นน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง สินคา้มากมาย 

 ค ่า                          รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
  ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 
 
  
 

 

 00.40 น. เหิรฟ้าเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 033 
 05.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
        
 
 
 

 

วนัทีเ่จ็ด กรุงเทพฯ - - - 
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อตัราค่าบริการ 
ตุลาคม   2560                    15-21 
พฤศจิกายน  2560              1-7 

 
ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

15-21 ตุลาคม 60 57,900 54,900 54,900 51,900  8,900  

01-07 พฤศจิกายน 60 59,900 56,900 56,900 53,900  8,900  

ไม่รวมตั๋ว 45,900 43,900 43,900 41,900   8,900 

ราคาเด็กทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่19 ธ.ค. 2559  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น        
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
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 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 
 
 
 

 
 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึง
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้ (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะ
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ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
  

 
 
 
 
 

 


