
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
กรกฎำคม 25 – 30 ก.ค. 61 (วนัอำสำฬหบูชำ) 

42,900.- สิงหำคม 09 – 14 ส.ค. 61 (วนัแม่แห่งชำติ) 

กนัยำยน  12 – 17  ก.ย. 61  
 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินคนัไซ (23.30-07.00) 
 

✈  
2 

คนัไซ – นำรำ – วดัโทไดจ ิ- เกยีวโต - วดัน ำ้ใสคโิยมสึิ – ศำลเจ้ำฟู
ชิม ิอนิำริ - นำโกย่ำ – ช้อปป้ิงซำคำเอะ 

-  -
NAGOYA  SAKAE  HOTEL  
OR  SIMILAR 

3 
นำโกย่ำ – ชิซึโอะกะ – ทะเลสำบปลำไหลฮำมำนะ – สวนนกและ
ไม้ดอก “คำเคะกำว่ำ คะโจเอน็” – ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอำท์เลท็ 

 


HOTEL
KASUGAI  HOTEL              
OR  SIMILAR 

4 
อซิำวะ – ภูเขำไฟฟูจ ิ(ช้ัน 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกยีว – ช้อปป้ิง
ชินจูก ุ– โตเกยีว 

  - 
OMORI TOKYO REI 
HOTEL OR  SIMILAR 

5 
โตเกยีว – วดัอำซะกซุ่ำ – หอคอยโตเกยีวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) – 
ช้อปป้ิงเอออลมอลล์ – เมืองเก่ำซำวะระ -  ช้อปป้ิงโอไดบะ – 
สนำมบินฮำเนดะ  

 - -  

6 สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ  (00.20-04.50) ✈    

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



วนัทีห่นึ่ง            กรุงเทพฯ – สนำมบินคนัไซ 

2000  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C   
(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

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

2330 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 622  
  (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

 

วนัทีส่อง คนัไซ – นำรำ – วดัโทไดจ ิ- เกยีวโต - วดัน ำ้ใสคโิยมสึิ – ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ - นำโกย่ำ – ช้อปป้ิงซำคำเอะ 
0700 ถึงสนำมบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

   

น าท่านเดินทางสู่เมือง “นำรำ” เมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 710-784 เมืองนารามีช่ือเสียงเพราะมีวดั
โบราณท่ีส าคญัและใหญ่อยูม่ากมาย นอกจากน้ีภายในเมืองนารายงัมีกวางเป็นสัญลกัษณ์อีกดว้ย เน่ืองจากชาวนารามี
ความเช่ือวา่กวางเป็นสตัวรั์บใชเ้ทพเจา้ ปัจจุบนันารามีกวางเดินอยูอ่ยา่งอิสระทั้งเมือง ไม่วา่จะเป็นศาลเจา้ วดั หรือตาม
ทอ้งถนนก็ตาม ต่อมาเมืองหลวงไดถู้กยา้ยมายงัเมืองเกียวโต... น าท่านนมสัการองค ์“หลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ” อดีต
ศิลปกรรมอนัรุ่งโรจน์ของตระกลูฟจิูวาระ ผูป้กครองญ่ีปุ่นในยคุแรก หลวงพอ่โต(ไดบุทสึ) ซ่ึงท าจากทองสัมฤทธ์ิขนาด
มหึมาภายในโบสถ์ไมโ้บราณ พร้อมชมฝูงกวางนับร้อยท่ีมารวมตวักนัตามธรรมชาติ วดัแห่งน้ีไดรั้บฉายาว่าวดัสวน
กวาง หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัหลวงพ่อโต เป็นพระคู่บา้นคู่เมืองมากวา่ 1,200 ปี ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไมโ้บราณท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีกวางป่าจ านวนมาก ต่างมาชุมนุมกนัเองโดยธรรมชาติ เพ่ือทกัทายขออาหารจากนกัท่องเท่ียวไม่เวน้
วนัหยดุ...  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพ่ือน าท่านเดินทาง        
สู่  “วัดคิโยมิสึ” วดัท่ีสร้างดว้ยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้ งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง... แลว้น าท่านกราบขอพรพระ                         
เพ่ือความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านด่ืมน ้ าศักด์ิสิทธ์ิท่ี “น ้ำ 3 สำย” ท่ีเช่ือกันว่าถา้ด่ืมแลว้จะเกิดความเป็น                    
สิริมงคลในดา้น“ควำมร ่ำรวย, ควำมมีช่ือเสียง และ มีสุขภำพดี” อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของทิวทศัน์ ... 



แล้วเพลิดเพลินท่ี “ถนนสำยกำน ้ำชำ” ให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน ้ าชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พดั ชา รวมทั้งสินคา้
พ้ืนเมืองเล่ืองช่ือมากมาย ...  

  น าท่านเดินทางชม “ศำลเจ้ำฟุชิม ิอนิำริ” ท่ีสถิตยข์อง “พระแม่โพสพ” เทพเจา้ท่ีเป็นนบัถือยิง่ของประชาชนท่ีมาสกัการะ
ขอพร ให้มีความเป็นอยู่ท่ีอุดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณธญัญาหาร ศาลเจา้ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้แก่เทพเจา้แห่งขา้ว 
ตามความเช่ือ ของคนญ่ีปุ่น..  ภายในท่านจะไดช้มรูปป้ันของสุนขัจ้ิงจอกมากมายท่ีเช่ือกนัวา่คือผูรั้บใชข้องเทพเจา้แห่ง
ขา้วในสมยันั้น ... และศาลเจา้แห่งน้ียงัเป็นท่ีข้ึนช่ือของประตูโทริ ท่ีเรียงต่อกนัยาวตามรางของวดัอินาริซนั ของไหล่เขา
ลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาว 4 กิโลเมตร ท่ี  ตอ้งใชเ้วลาเดินถึง 2 ชัว่โมง  ซ่ึงเป็นฉากส่วนหน่ึงของภาพยนตร์ MEMOIRS 
OF A GEISHA ท่ี “ซำยูริ” นางเอกของเร่ืองวิง่ลอดซุม้ประตูเพ่ือขอพรใหส้มหวงัตามความปรารถนาและเป็นจริง...และ
ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง “Memory of Geisha” อีกดว้ย ...  

  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “นำโกย่ำ” เมืองใหญ่ศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจการคา้ และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มี
อุตสาหกรรมส าคญัทางดา้นส่ิงทอ รถยนต์ รวมทั้งเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์และย่านการคา้
ทันสมัย เมืองท่ีตั้ งอยู่ในจังหวดั “ไอจิ” จังหวดัท่ีมีมูลค่าการส่งสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตอันดับหน่ึงในญ่ีปุ่น 
ศูนยก์ลางความเจริญรุ่งเรืองในดา้นการประดิษฐ์ส่ิงของมาแต่อดีต ดงันั้นจึงมีอุตสาหกรรมหลากหลายสาขากระจุกตวั
กนัอยูใ่นจงัหวดัไอจิ ตั้งแต่อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา ส่ิงทอ อุตสาหกรรมแนวหนา้ เช่น ยานยนต…์ 

เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “ย่ำนซำคำเอะ” ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยามราตรี มีสินคา้ แบรนด์เนมจากทัว่ทุกมุม
โลกมาวางขายท่ีถนนสายน้ี มีหา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหารท่ีบ่งบอกถึงความมีระดบั ซ่ึงมีใหทุ้กท่านไดเ้ลือกอยา่งมากมาย 
...นอกจากน้ียงัมีจุดชมวิวท่ีท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายน้ีและตวัเมือง นาโกย่าอย่างชัดเจน คือท่ีตึกทีวีของ              
นาโกยา่ (ไม่รวมค่ำเข้ำชม 600 เยน/ท่ำน)  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยโตเกียวทาวเวอร์ แต่มีอายเุก่าแก่มากกวา่ ... อิสระให้ท่าน  
ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำ
ต่ำงๆ *** 

ทีพ่กั : NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ำม นำโกย่ำ – ชิซึโอะกะ – ทะเลสำบปลำไหลฮำมำนะ – สวนนกและไม้ดอก “คำเคะกำว่ำ คะโจเอน็” – ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอำท์เลท็ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

   

น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “ชิซึโอะกะ” ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญ่ีปุ่น จงัหวดัท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง      
มีสถานท่ีพกัตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บความนิยมจากบรรดากลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติ และ
นกัท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่นเอง…เพื่อน าท่านสู่ “ทะเลสำบปลำไหลฮำมำนะ” ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญ่ท่ีสุด
ของภาคกลางเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุด ชาวญ่ีปุ่นนิยมทานเน้ือปลาไหลยา่งเป็นอยา่งมาก นอกจากเป็น



จุดแวะของนักเดินทางไกล และยงัคงเป็นอู่ขา้วอู่น ้ าท่ีมีความส าคญัในการผลิตปลาไหลออกสู่ตลาดทัว่ประเทศญ่ีปุ่น
แหล่งใหญ่...  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “สวนนกและไม้ดอกตลอดปี” (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยเทคโนโลยี และความเพียรพยายามในการ
เก็บรักษาใหส้ามารถดูดอกไมไ้ดต้ลอดทั้งปี ภายในอาคารจึงถูกควบคุมอุณหภูมิให้อบอุ่น และเหมาะสมตลอดทั้งปีเพ่ือ
ควบคุมไมด้อกให้สามารถผลิดอกไดต้ลอด แมจ้ะเป็นช่วงของฤดูหนาวท่ีมีหิมะปกคลุมทัว่พ้ืนดินทัว่ผืนน ้ าก็ตาม ...
ภายในมีการแสดงไมด้อกนานาพนัธ์ุเพ่ือใหท่้านไดเ้ลือกมุมท่ีท่านถูกใจ และบนัทึกภาพความประทบัใจ อีกทั้งยงัมีส่วน
ท่ีจดัแสดงนกหลายสายพนัธ์ุ เพ่ือใหค้วามบนัเทิงกบันกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชมไดต้ลอดทั้งปี...  

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่  “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไวด้้วยกันบนหุบเขา                   
ริม  Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบั                   
การเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกวา่ 165 แบรนด์ดงัไม่วา่จะเป็น 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 อย่างรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าใน
ห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ                       
ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั ... 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำต”ิเพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัทีส่ี่ อซิำวะ – ภูเขำไฟฟูจ ิ(ช้ัน 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– โตเกยีว 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 



   

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดใน
โลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้ งปี ... น าท่านข้ึนสัมผสั
บรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกลชิ้ดท่ี “สถำนีที่ 5” บนระดับความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อำกำศเอื้ออ ำนวย)                  

อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้ำพื้นเมืองและขนมอร่อย” 

มากมายตามอธัยาศยั… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (6) 

  

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5  ของภูเขาไฟฟูจิ อยูร่ะหวา่ง                 
ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บ้านมีบ่อน ้ าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของหิมะ                              
จากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายุมามากกวา่ 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศ                    
จากกรมชลประทาน ของประเทศญ่ีปุ่นว่าน ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลา                       
เทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าให้มีสาหร่าย และหญา้น ้ า เกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ย               
กับมรกตอยู่ในน ้ า... ท่านสามารถด่ืมน ้ าสะอาดอนัศักด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือว่า หากใครได้ด่ืมก็จะมี                        
อายยุนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนัของญ่ีปุ่นท่ีคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นและเทคโนโลยีล ้ายคุ
มากมาย เพ่ือเป็นการเอาใจเหล่านกั  “Shopaholic” ดวัยการพาตะลุยยา่นชอ้ปป้ิงชั้นน าของชาวญ่ีปุ่นท่ีถือวา่เป็น “แหล่ง
อัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ยา่นการคา้ “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลำงที่สองแห่งนคร”  ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึง
ของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, 
Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 

***เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ
ย่ำนชินจูก ุ*** 

ทีพ่กั : OMORI TOKYO REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 



วนัทีห้่ำ โตเกยีว – วดัอำซะกซุ่ำ – หอคอยโตเกยีวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) – ช้อปป้ิงเอออลมอลล์ – เมืองเก่ำซำวะระ -  ช้อปป้ิงโอไดบะ – 
สนำมบินฮำเนดะ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปยงัสนำมบิน)  

  

น าท่านเดินทางสู่ “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้ำแม่
กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนำดยักษ์”     
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกสูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ของวดัแห่ง
น้ี ... หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะได้ชมและซ้ือสินคา้ของฝาก ของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง  
“Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า,   เส้ือผา้ เป็นตน้ 
พร้อมเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั ...  

น าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกำยทรี”                   
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555                          
โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร 
และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกำยทรี” 
ท่ีบรรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จาก ละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปด้วยกล่ินอายแบบเมืองเก่า                        
ของเอโดะ … 

น าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลำซ่ำ”  ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน า ต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยั สไตล์
ญ่ีปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกวา่ 150 ร้าน จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น อาทิ นาฬิกา
, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้ำน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ซ่ึงบางร้านไม่ตอ้ง เสีย
ภาษีสินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกดว้ย ... นอกจากน้ียงัมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ..  อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

***เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อกลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำ
ต่ำงๆ  *** 

  

หลงัอาหาร น าท่านเขา้ประตูทะลุมิติยอ้นยุคไปยา่นเมืองเก่า ณ “เมืองซำวำระ” เขตพ้ืนท่ีท่ียงัคงหลงเหลือร้านคา้และ
สภาพของอาคารบา้นเรือนท่ีตั้งเรียงรายมาตั้งแต่สมยัโบราณท่ี “ดำชิไคคัง”... ถนนสายน้ีมีแม่น ้ าไหลผ่านอยา่งสงบร่ม



ร่ีน คลองสายนอ้ยๆตดัผา่น บา้นเรือน ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกจากรัฐบาลใหเ้ป็นอาคารและบา้นเรือนส่ิงปลูกสร้างท่ีส าคญั 
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิต ร้านคา้ในสมยัเอะโดะได้เป็นอย่างดี ... เมืองซาวาระมีความเจริญอย่างยิ่งใน
สมยัเอะโดะ (1603-1867) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการขนส่งส าหรับการจดัส่งขา้วเป็นทุน ศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ของซาวาระ 
ตั้งอยูริ่มคลองและเป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็น “ลิตเติล้เอะโดะ”จึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นยา่นอนุรักษอ์าคารประวติัศาสตร์
ส าคญั ในปี ค.ศ.1996 ...  

น าทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่งโตเกียว ท่ีเกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล ้ ายุค                        
และ ทันสมยั ... เป็นเกาะท่ีแสดงให้เห็นถึง วิสัยทศัน์ และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่น ท่ีสามารถสร้างส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้                                     
ให้เป็นไปได้ข้ึนมา  …ด่ืมด ่ากบัการ “นั่งกินลมชมวิว”  บน  “ชิงช้ำสวรรค์” (ferris wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น...                    
ต่ืนตากับสีสันของแสงไฟท่ีประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวท่ีมี “สะพำน                            
เรนโบว์” (Rainbow  Bridge) พาดผ่าน และ มีแสงสีของกรุงโตเกียว ยามค ่าคืนเป็นฉากหลงั…รวมทั้ง “เทพีเสรีภำพ” 
เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่น ยืนถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าว ... หรือชอ้ปป้ิง “ห้ำง Diver City Tokyo Plaza” ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือดึงดูด
นกัท่องเท่ียวภายใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีมีร้านคา้ต่าง ๆ มารวมตวักนัถึง 154 
ร้าน อาทิ UniQlo,  Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ... ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กบั                                            
เจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ซ่ึงขนาดเท่ากับของจริงด้วยอตัราส่วน 1:1                                      
มีความสูงถึง 18 เมตร (ไม่รวมค่ำชิงช้ำสวรรค์, ค่ำเข้ำชม และเคร่ืองเล่นต่ำงๆ) 

***เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ   
*** 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ”  

วนัทีห่ก สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ   

0020  เดินทางจากสนำมบินฮำเนดะโดยสายการบิน Thai Airways  เท่ียวบิน  TG 661 

0450  ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

       หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
     อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 42,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 32,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 30 วนันะคะ*** 

 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

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 ค่ำประกนัอุบัตเิหตรุะหว่ำงกำรเดนิทำง 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 ำระเงิน  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    
 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 

 

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 าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า  หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

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

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

หมำยเหตุ  
  

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 

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

 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านท า
ความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 

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. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่ำนเอง... 


