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BIG JAPAN TOJINBO 7 วนั 5 คนื (TG) 

นาโกย่า-คานาซาว่า-ทาคายาม่า-ฟจู-ิโตเกยีว 

สมัผสัสมัผสัความสวยงามความสวยงามธรรมชาติธรรมชาติและชอ๊ปป้ิงเต็มอิม่และชอ๊ปป้ิงเต็มอิม่    

    

 
: เทีย่วชมตลาดปลาพรอ้มเลือกทานอาหารทะเลสดๆ อนัแสนอร่อย 

: ชมหนา้ผาหินบะซอลตโ์ทจินโบ เป็นเสาทรงเหลี่ยมๆสวยงามในจังหวดัฟุคุอิ 

: สวนทีส่วยทีสุ่ดหนึง่ในสามของประเทศญีปุ่่น สวนเคนโระคุเอน 

: ชมความงามปราสาทคานาซาว่า เมืองแห่งน ้ าแร่อองเซน พกั 2 คืน 

: อิสระชอ้ปป้ิง 1 วนั (เลือกชอ้ปป้ิง หรือ อิสระเทีย่วดิสนยีแ์ลนดห์รือซี) 

: เก็บสตอรเ์บอรรี์ส่ดๆ จากตน้ 

 

 

สวนเคนโระคุเอน หนา้ผาหินโทจนิโบ 

 

 

ชอ้ปป้ิงชนิจุกุ 

 

 
 
 
 

    

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

DAY ITINERARY 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพ – นาโกย่า     

2 
สนามบินเซนแทร-์ฟุกุอิ-ตลาดปลา-หนา้ผาโทจินโบะ คานาซาว่า-

สวนเคนโระคุเอน-ปราสาทคานาซาวา่ 

  
 HOLIDAY INN KANAZAWA SKY 

HOTEL 

3 
คานาซาวา่-หมู่บา้นชิราคาวะโกะ-ทาคายาม่า-ท่ีว่าการอ าเภอเก่า-

ถนนซานโนะมาจ-ิอะซุมิโนะ 

   
BUANA VISTA HOTEL 

4 กิจกรรมบนลานสก-ียามะนาช-ิเก็บสตอเบอร่ี- โกเทมบะ เอา้ทเ์ลต 
 

 
 JIRAGONNO FUJINO HOTEL 

พิเศษ แช่ออนเซน 

5 หุบเขานรก “โอวาคุดานิ” – ล่องเรือโจรสลดั -โตเกียวเกาะโอไดบะ 

  
 SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL 

6 อิสระชอ๊ปป้ิง หรือ เลือกเท่ียวดิสนียแ์ลนดห์รือซี 

  
  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL 

7 วดัอาซาคุซะ – อิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

  
   

 
 

 
 

สะสมไมล ์50% 
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วนัพุธที่ 27 ธ.ค. 60(1) กรุงเทพฯ  

21.00 น.  พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C-D สายการบินไทย  

เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วนัพฤหสัที่ 28 ธ.ค. 60 (2)   กรุงเทพ – นาโกยา่ – ฟุกุอิ – ตลาดปลา – หนา้ผาโทจนิโบะ – คานาซาว่า 

    สวนเคนโระคุเอน – ปราสาทคานาซาว่า 

00.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร ์ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG644 

07.30 น. ถึงสนามบินชูบุ เซนแทร ์เมืองนาโกยา่ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.) น าท่านผ่านการตรวจคน  

เขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่านเดินสู่ จงัหวดัฟุกุอิ ตั้งอยูบ่ริเวณก่ึงกลางเกาะฮอน

ชู เลียบไปตามชายฝั่งทะเลญ่ีปุ่น มีพ้ืนท่ีติดทะเล ภูเขา และพ้ืนท่ีราบลุ่ม จงัหวดัฟุคุอิ

ถูกขนานนามว่าเป็นหน่ึงในขุมทรพัยแ์ห่งอาหารขัน้สุดยอดของประเทศญ่ีปุ่น ชายฝั่ง

ของท่ีน่ี ทอ้งทะเลแถบน้ีอุดมสมบรูณม์ากในการท าประมง ส่วนตอนกลางของจงัหวดั

เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มท่ีเป็นแหล่งปลกูขา้วญ่ีปุ่นช่ือดงัสายพนัธุ์“โคชิฮิคาริ” ไมเ่พียงแค่ขา้ว

เท่าน้ันท่ีเพาะปลกูกนัในท่ีบริเวณน้ี ยงัมีผกัสวนครวัระดบัคุณภาพดว้ยเช่นกนั เพ่ือ

น าท่านเดินทางสู่ตลาดปลา ศูนยร์วมอาหารทะเลอนัสดใหม ่ ท่ีมีความหวานและ

อร่อย ใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานอาหารไมว่่าจะเป็นซูชิ ซาชิมิ หอยเชลลต์วัใหญ่

ยกัษ์ หรือจะเป็นขาปยูกัษ์อนัเล่ืองช่ือของประเทศญ่ีปุ่น 

กลางวนั   อิสระรบัประทานอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั 

น าท่านชมความงามของหนา้ผา โทจินโบ หน้าผาหินบะซอลต์ ซึ่งมีแนวแตก

เป็นเสาทรงเหล่ียมๆสวยงาม คืออีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวดัฟุคุอิ  จุดเด่น

ของหน้าผาโทจินโบ คือ หนา้ผาหินท่ีถูกน ้าทะเลและคล่ืนกดัเซาะจนมีรูปร่างแตกต่าง

กนั มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และมีคล่ืนจากทะเลญ่ีปุ่นซดัโถมสู่หนา้ผา เป็น

จุดชมวิวท่ีสวยงามมาก ซ่ึงหน้าผาหินแอนดีไซต์ท่ีมีส่วนผสมของแร่ไพรอกซีนขนาด

ใหญ่เช่นน้ี มีเพียงท่ีน่ีทีเดียวเท่าน้ันในญ่ีปุ่นถือเป็นสถานท่ีส าคัญทางธรณีวิทยาท่ี

ไดร้บัการจดทะเบียนเป็น“อนุสรณส์ถานทางธรรมชาติแห่งชาติ” จากน้ันน าท่านเดิน

ทางเขา้สู่เมืองคานาซาว่าเป็นเมืองหลวงของจงัหวดั Ishikawa อาณาเขตของเมืองน้ี

ตั้งอยู่ระหว่างแม่น ้ า Saigawa และแม่น ้ า Asano ส าหรับสวนปราสาท Kanazawa 

และสวน Kenrokuen (หน่ึงใน 3 สวนท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น) ตั้งอยู่บริเวณ

ใจกลางเมือง และมีย่านการคา้ลอ้มรอบ นอกจากน้ี Kanazawa ยงัเป็นเมืองชั้นน า

ดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงมีนักท่องเท่ียวมากถึง 7 ลา้นคนต่อปี น าท่านเดินทางสู่ สวนท่ี

สวยท่ีสุดหน่ึงในสามของประเทศญ่ีปุ่น สวนเคนโระคุเอน คือ สวนญ่ีปุ่นท่ีสวยงาม มี

พ้ืนท่ี 11.4 เฮกตาร ์ตั้งอยู่บนจุดท่ีสูงทางตอนกลางของ Kanazawa ใกลก้บัปราสาท 

ก าหนดการเดินทาง 

75,900.- 27 ธ.ค. 2560 – 2 ม.ค. 2561 

(วนัปีใหม่) 
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Kanazawa ตระกูล Maeda ซ่ึงปกครองเขต Kaga ในยุคศักดินา (บริเวณ Ishikawa 

และ Toyama ในปัจจุบัน) ดูแลรักษาสวนแห่งน้ีจากรุ่นสู่รุ่น จากสัดส่วนและความ

งดงามท าใหส้วนแห่งน้ีไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหน่ึงในสวนของขุนนางศกัดินาท่ีสวย

ท่ีสุดในญ่ีปุ่น สวน Kenrokuen มีสระน ้ าขนาดใหญ่และเนินเขาท่ีสรา้งขึ้ น รวมทั้ง

บา้นเรือนหลายหลงัซ่ึงอยู่ในสวน  นักท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัดอกไมแ้ละ

ตน้ไมแ้สนสวย เช่น ดอกตน้พลมัและซากุระในฤดูใบไมผ้ลิ ดอกอาซาเลียและไอริซ

ในช่วงตน้ฤดูรอ้น รวมทั้งใบไมสี้แดงและเหลืองในฤดูใบไมร้่วง  

จากน้ันน าท่านชมความงามของ ปราสาทคานาซาว่า ปราสาทแห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนในปี 

1583 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีพักของตระกูลคากะ ซ่ึงเป็นตระกูลท่ีมีความส าคัญรองจาก

ตระกูลโทคุกาว่า จากอดีตน้ันก็ไดเ้กิดไฟไหมป้ราสาทขึ้ นหลายต่อหลายครั้ง ท าให้

อาคารหลายส่วนเสียหายและพังทลายลง ภายในปราสาทจะมีอาคารหลักอยู่ 3 

อ า ค า ร  คื อ  Hishi Yagura, Hashizume-mon Tsuzuki Yagura แ ล ะ  Gojukken 

Nagaya ซ่ึงทั้งหมดถูกสรา้งข้ึนโดยมีตน้แบบมาจากอาคารดั้งเดิมก่อนท่ีจะถูกไฟไหม้ 

สถานท่ีแห่งน้ีเคยถูกใชเ้ป็นฐานทพัของกองทพัญ่ีปุ่นมาแลว้ หลงัจากน้ันมหาวิทยาลยั 

Kanazawa ใชท่ี้แห่งน้ีเป็นวิทยาเขต สถานท่ีแห่งน้ีไดร้บัการซ่อมแซมในปี 1996 และ 

ไดร้บัการฟ้ืนฟู และเปิดใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมสวนแห่งน้ี ในปี 2001 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั  HOLIDAY INN KANAZAWA SKY HOTEL หรือเทียบเท่า (1) 

วนัศุกรท์ี่ 29 ธ.ค. 60 (3)      หมู่บา้นชิราคาวะโกะ – ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า – ถนนซนัมาชิซูจิ 

    มตัสึโมโต ้

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองชิราคาว่า เมืองแห่งธรรมชาติอนับริสุทธ์ิสวยงามไปดว้ย

ดอกไมน้านาชนิดผสมผสานวฒันธรรมอนัล ้าค่ากบั หมู่บา้นชิราคาว่า หมูบ่า้นสไตล์

กสัโฉะ ทจิคุริ ท่ีใชช่ื้อเรียกสไตลน้ี์เพราะวา่รูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือของ

พระเจา้ซ่ึงสรา้งแบบดั้งเดิมในสไตลญ่ี์ปุ่นแท้ๆ  ตวับา้นจะมีความยาวประมาณ 18 

เมตร ความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะท่ีตกมาอย่าง

หนักในช่วงฤดูหนาวไดอ้ยา่งปลอดภยัและในช่วงฤดูใบไมผ้ลิจะมีดอกไมอ้อกบาน

สะพรัง่เป็นวิวท่ีสวยงามมากๆ  ดว้ยเหตุน้ี เองจึงไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก

ในปี ค.ศ.1995 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลาวนั  ณ  ภตัตาคาร (3) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า น าท่านชม ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า 

ท่ีใชเ้ป็นท่ีบญัชาการของโชกุนโทขุงาวะในสมยัก่อน เป็นส่ิงปลกูสรา้งแบบเก่าหลงั

สุดทา้ยท่ียงัคงหลงเหลือจนถึงปัจจุบนั (ถ่ายรุปจากดา้นนอก) จากน้ันใหท่้านได้

อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ซนัมาชิซูจ ิ หรือ ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กท่ีตั้งอยูใ่นหุบ

เขาท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัเป็นยา่นเมืองเก่าท่ียงัคง
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อนุรกัษ์บา้นเรือนในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอยา่งดี ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของ

ท่ีระลึกพื้ นเมืองมากมาย ณ บริเวณน้ี และมีเทศกาลทาคายาม่าซ่ึงเป็นหน่ึงในสาม

เทศกาลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศญ่ีปุ่น 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั  BUANA VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า (2) 

วนัเสารท์ี่ 30 ธ.ค. 60 (4) กิจกรรมบนลานหิมะ – ยามานะชิ – เก็บสตรอเบอรี่ – โกเทมบะ เอา้ทเ์ลต 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น ำทำ่น สมัผสัหิมะ และท ำกจิกรรม เล่นหิมะ อย่ำงสนุกสนำน อำทเิช่น สโนโมบิล สกี 

สโนว์บอร์ด หรือกจิกรรมอื่นส ำหรับเดก็และผู้ใหญ่อกีมำกมำย (กิจกรรมต่างๆ ไม่

รวมอยูใ่นราคาทวัร)์  

กลางวนั   อิสระรบัประทานอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองยามะนาชิ เพ่ือน าท่านเดินทาง เก็บ

สตอรเ์บอรร์ี่ สดๆ จากตน้ หรือผลไมป้ระจ  าฤดูกาล เพ่ือใหท่้านไดส้มัผัส

ประสบการณก์ารเก็บผลไมส้ดๆ โดยในช่วงเดือนธนัวาคม ผลไมจ้ะเป็นสตอเบอร่ี 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ชอ้ปป้ิง โกเทมบะ พรีเมียม เอา้เลท ท่ี

รวบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม Tomei Expressway ท่ีเช่ือม

ระหวา่ง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ใหท่้านไดอิ้สระกบั

การเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกวา่ 165 แบรนดด์งัไมว่่าจะเป็น Coach , 

Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, 

Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph 

หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori 

เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุก

ช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกวา่ในหา้งสรรพสินคา้ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกวา่ 400,000 

ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)      

***   เชิญท่านอาบน ้าแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ชาวญ่ีปุ่นเช่ือ

กันว่าในน ้าแร่น้ันจะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีท าใหผิ้วพรรณสดใส สุขภาพดี  และยังมี

สรรพคุณทางการรกัษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได ้*** 
 

วนัอาทิตยท์ี่ 31 ธ.ค. 60 (5) ล่องเรือโจรสลดั – หุบเขาโอวาคุดานิ – โตเกียว - เกาะโอไดบะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่  แลว้ ล่องเรือโจรสลดั ชมความงามของทะเลสาบ

อาชิ (ใชเ้วลาล่องเรือ ประมาณ 40 นาที) ซ่ึงเกิดจากการก่อตวัของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ 

ท่ีตั้งตระหง่านท่ามกลางภูเขารายลอ้มตดักบัพ้ืนน ้าในทะเลสาบระหวา่งท่ีเรือแล่นสามารถ
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มองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอ้ยา่งสวยงาม จากน้ันน าท่านขึ้ นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพ่ือชมบ่อน ้าแร่

ก ามะถนัท่ีสามารถตม้ไขใ่หสุ้กได ้ และเช่ือกนัว่าเม่ือกินไขด่ า 1 ฟองสามารถท าใหอ้ายุของ

ท่านยืนขึ้ นอีกประมาณ 7 ปี (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลาวนั  ณ  ภตัตาคาร (6) 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบนัของประเทศญ่ีปุ่น เมืองแห่งเทคโนโลยี 

แสง สี เสียง และแหล่งชอ๊ปป้ิงสุดชิคส าหรบัทุกวยั น าท่านสู่เกาะโอไดบะ เกำะรวมศูนย์กลำง

ควำมบันเทงิของเมืองโตเกียว เป็นเกำะที่มนุษย์สร้ำงข้ึนเอง โดยกำรน ำ ดิน ทรำย มำถม ทะเล 

ให้เกดิขึ้นเป็น เกำะขึ้นมำ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 สร้ำงกนัมำเป็นร้อยปีเลยทเีดียว เกำะน้ีเป็นเกำะ

ที่แสดงให้เหน็ถึง วิสยัทศัน์ และศักยภำพของชำวญ่ีปุ่น ที่สำมำรถสร้ำง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้

เป็นไปได้ขึ้นมำ ให้ทำ่นได้เลือกอสิระช้อปป้ิงสนิค้ำต่ำงๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นที่ Aqua City, 

Diver City, Deck และ Palette Town และทำ่นยังได้ชมควำมสวยงำมของสะพำนเรนโบว์ ที่จะ

มีกำรเล่นสไีฟในช่วงเวลำกลำงคืน เทพีเสรีภำพ และให้ท่ำนได้ช่ืนชมควำมสวยงำมของอ่ำว

โตเกยีวที่สวยไม่เป็น 2 รองใคร 

ค า่   อิสระรบัประทานอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า (4) 

วนัจนัทรท์ี่ 1 ม.ค. 61 (6) ***อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ***  

    (อิสระชอ้ปป้ิงชินจุกุ” หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือดิสนียซี์  

     เที่ยวไดเ้ตม็ที่ สนุกไดท้ั้งวนั ขบวน อิเลคทริค พาเหรด อนัสวยงาม) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

*** เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเลือกซ้ือทวัรโ์ตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือซี 

เชิญท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดัง

ของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอ่ืนๆอีกมากมาย ท่ี

ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทย ณ ย่านดังของโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮา

ราจูกุ กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ หรือเลือกซ้ือ“โตเกียวดิสนียแ์ลนด์” 

ดินแดนแห่งความฝันและความสนุกท่ีซ่ึงก าแพงแห่งอายุ  ไม่จ าเป็นส าหรบัผูม้าเยือน 

ใชทุ้นในการสรา้งกว่า 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกก้ีเมาส ์

โดนัลดั๊กส ์และเหล่าผองเพ่ือนๆจากวอลท์ดิสนียม์ากมาย อีกทั้งเคร่ืองเล่นท่ีพรอ้ม

สรา้งความหฤหรรษ์และความต่ืนเตน้ใหทุ้กท่านหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนียซี์” เป็น

สวนสนุก Theme Park ท่ีแสดงความอลงัการเต็มไปดว้ยเสน่หต์ านานและจินตนาการ

ของการผจญภยัทางทะเล ท่านจะไดส้มัผสักบัสวนน ้าในรูปแบบต่างๆของเคร่ืองเล่น 

 

 

 

** ไม่รวมบตัรเขา้ชมโตเกียวดิสนยีแ์ลนด ์และ ซี และค่าเดินทาง ** 

ราคาเขา้ชมส าหรบัผูใ้หญ่ประมาณ 2,300 บาท เด็กประมาณ 1,500 บาท 
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***อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั***  (เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า (5) 

วนัองัคารที่ 2 ม.ค. 61 (7)  วดัอาซาคุซะ - ชอ้ปป้ิงอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าท่านเดินสู่ วัดอาซาคุซะ ซ่ึงเป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว สรา้งเสร็จในปี 

พ.ศ.1171 สรา้งขึ้ นเพ่ือใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระโพธิสัตวก์วนอิม (เทพธิดาแห่ง

ความเมตตา) อันมีเร่ืองเล่าว่าชาวประมงไดท้อดแหติดขึ้ นมา ตั้งแต่น้ันมาวดัน้ีก็

กลายเป็นสถานท่ีส าหรบัจาริกแสวงบุญ กระทัง่ปัจจุบนัก็ยงัคงเป็นวดัท่ีมีผูค้นจากทัว่

โลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย วดัน้ีใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลส าคญัมา

แต่สมัยโบราณ อาทิเช่น  เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกิ อิชิ และฮะโกะอิตะ อิชิ 

ภายในยงัมีองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค า ท่ีมีความสูง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะเห็นโคม

ไฟสีแดงขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวดัแห่งน้ีรวมถึง

ถนนนาคามิเสะ ย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือของวดัมีรา้นขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็น

เคร่ืองราง ของเล่น ของใชใ้นประเพณี เส้ือผา้ และขนมโบราณ ซ่ึงบางอย่างตกทอด

จากรุ่นสู่รุ่นมานับรอ้ยปี และท่านสามารถชอ้ปป้ิงถนน นากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ

รา้นค้าขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่าง ๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น

รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก 

กลางวนั   *** อิสระรบัประทานอาหารเที่ยง ตามอธัยาศยั *** 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองนาริตะ จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงกนัต่อ 

ท่ี อิออนพลาซ่า ศูนยก์ลางแห่งการจบัจ่ายซ้ือของ ภายในเป็นท่ีรวบรวม สินคา้นานา 

ชนิด อาทิ เส้ือผา้ กระเป๋าเดินทาง  ขนม ยา เคร่ืองส าอาง รา้นรอ้ยเยน และผลไมส้ด

นานาชนิดให ้ ท่านได ้ เลือกซ้ือสินคา้ต่อนอกจากน้ันยงัมีอุปกรณกี์ฬา เส้ือผา้เด็ก 

เคร่ืองเล่นเกมสต่์างๆ ใหทุ้กท่านได ้สนุกสนาน และไดเ้ลือกซ้ือของต่างๆเป็นของฝาก

ของท่ีระลึก ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

17.30 น.   ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 677 

22.30 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

*** หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม *** 
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BIG JAPAN TOJINBO 7 วนั 5 คนื (TG) 

นาโกย่า-คานาซาว่า-ทาคายาม่า-ฟจู-ิโตเกยีว 

สมัผสัสมัผสัความสวยงามความสวยงามธรรมชาติธรรมชาติและชอ๊ปป้ิงเต็มอิม่และชอ๊ปป้ิงเต็มอิม่    

    

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กท่ีอายตุั้งแต่ 7 ปีข้ึนไปตอ้งนอนมีเตียง 

*** อตัรานี้ รวม: ภาษีน ้ ามนัของสายการบิน ณ วนัท่ี  4 ก.ย. 60** 

*** ราคาดงักล่าวอาจมกีารปรบัเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน ้ ามนัและภาษีสนามบนิเพิม่เติม 

***  กำรเดนิทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสำร จ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ำกว่ำ 25 ท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร หรือ ยกเลิกกำรเดนิทำง 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษ หรือตอ้งการระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง รวมถงึการสะสมไมล ์ของสายการบิน กรุณาแจง้พรอ้มตอนจอง

ทวัร ์หรือก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนออกตัว๋ เพือ่บริษทัฯ จะไดด้ าเนินการแจง้ใหท้างสายการบินทราบ แต่ไดต้ามท่ีท่านขอ

หรือไม่ข้ึนอยู่กบัสายการบินจะพจิารณา*** 
อตัรานี้ รวม 

1. ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ  

2. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิตามรายการ 

3. ค่าอาหารตามรายการ  

4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

6. ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 

7. น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่านั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

ราคาตอ่ทา่น รวมตัว๋เครือ่งบิน ไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 75,900 บาท 43,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 

1 ผูใ้หญ่ 
68,900 บาท 43,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 

2 ผูใ้หญ่ (มีเตียงเสริม) 
68,900 บาท 43,900 บาท 

เด็กอายุตั้งแต ่2-7 ปี พกักบั 2 

ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) 
64,900 บาท 38,900 บาท 

พกัหอ้งเด่ียว จา่ยเพิ่มท่านละ 17,500 บาท 

อตัราค่าบริการ 
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(แบบกรุป๊ทวัร)์ ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น  

เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท ำประกนั(รำยเด่ียว) ลูกค้ำสำมำรถจัดท ำ

เองได้ หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกบัทำงบริษัทฯ    

 ประกนักำรเดินทำงจะไม่คุ้มครองผู้ที่อำยุต ่ำ กว่ำ 6 เดือนหรือเกนิ 75 ปีขึ้นไป   

 ลูกค้ำอำยุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ครอง 50% รายละเอียดตามเงือ่นไขกรมธรรม ์  

9. แถมฟรี!   Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบสัเท่านั้น) 

10.  ฟรี!! น ำ้เปล่ำวันละ 1 ขวด 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

1. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่น 

2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง  

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ซกัรีด  

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

5. ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/ท่าน  

6. ไม่มีแจกกระเป๋า  

7. ค่าภาษีน ้ ามนัทีท่างสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก!!!! 

 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน 

 บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาทต่อการจองทวัร ์1 ท่าน หากท่านยินดีมดัจ าการเดินทางแลว้ 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมดัจ าทั้งหมด (เนือ่งจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบนิและโรงแรม 

คิดค่าบริการ 100%) ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

 
เงือ่นไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครือ่งบนิ ค่าโรงแรมล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  
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 แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 51 วันท ำกำรคืนค่ำมัดจ ำ 20,000.- บำท. 

 แจ้งล่วงหน้ำ 31– 50 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดจ ำตัว๋ท่ำนละ 20,000 บำท  

 แจ้งล่วงหน้ำ 21 - 30 วัน ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมัดจ ำ 20,000.- บำท และมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมดังน้ี 

- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนค่ำตัว๋ หรือยึดมัดจ ำทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตัว๋โดยส่วน

ใหญ่อย่ำงน้อย 15 วันก่อนเดินทำง) 

- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือกรณีใดๆกต็ำม ขอยึดมัดจ ำทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้ำ 1 – 20 วัน ก่อนเดินทำง จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏเิสธกำรเข้ำเมือง หรือไม่ใช้บริกำรระหว่ำงทวัร์ จะไม่มีกำรคืนเงินไม่ว่ำกรณีได ๆ

ทั้งสิ้น 

 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ 

* กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะของสำรกำรบินไทย สำมำรถสะสมไมล์ได้ 50 % จำกไมล์ปกติ และสำมำรถสะสมไมล์ได้ใน

เครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกนั 

 
กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋ำใบใหญ่ (ควรมีล้อลำก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน น ำ้หนักไม่เกนิทำ่นละ 30   กโิลกรัม (หำก

น ำ้หนักเกนิ ทำงสำยกำรบินอำจจะเรียกเกบ็ค่ำระวำงเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่ำงหนำแน่น 

(สำหรับผู้โดยสำรช้ันประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋ำส ำหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สำยกำรบินอนุุญำตให้ได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และควำมกว้ำง+ยำว+สงู ไม่เกนิ 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบำงสำยกำรบิน มีบินภำยใน อนุญำตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ทำ่นละ 1 ใบ/ทำ่นเทำ่นั้น และ ห้ิวขึ้ นเคร่ืองได้ 1 

ใบ/ทำ่นเช่นกนั 

 

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีที่ลูกค้ำเดินทำงไม่ถึง 25 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์กำรเกบ็ค่ำน ำ้มันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ เน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกดิกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนัดหยุด

งำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรจรำจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกว่ำมีกำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสยีด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว หรือโดนปฎิเสธกำรเข้ำเมืองทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบัชำวต่ำงชำติ 

หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุกำรณ์ที่เหนือกำรณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกดิสิ่งของสญูหำย อนัเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำร

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

8. รำยกำรทวัร์สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ในระหว่ำงกำรท ำทวัร์ 

9. เมื่อทำ่นตกลงช ำระค่ำมัดจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำทำ่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่ำงๆ 

ทั้งหมด 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ ัง้แต ่7 ปีข ึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
      อื่นๆ............................................................ 
 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 
 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ............................... 
 

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทำงบริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งไปทำงสำยกำรบิน แต่ยังไม่สำมำรถกำรันตีได้เลย) 
 
 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


