
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               

  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
ตุลำคม  25 – 30 , 31 ต.ค. – 05 พ.ย. 61  

43,900.- พฤศจิกำยน 07 – 12 , 14 – 19 , 21 – 26  พ.ย. 61 
 

 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ ( 23.45-07.35 )   ✈  

2 
นำริตะ – นิกโก้ – สะพำนชินเคยีว – น ำ้ตกริวซู  - อำเคจไิดระ 
(กระเช้ำ) – ชิโอบะระออนเซน 

-  


HOTEL
SHIOBARA ONSEN     
OR  SIMILAR 

3 
ชิโอบะระออนเซน – หมู่บ้ำนโบรำณโออูชิจูก ุ – ทะเลสำบโกะชิก ิคนุิ
มะ  – ช้อปป้ิง อจิบิันโจ  - เซนได  

  - 
ROUTE  INN SENDAI   
OR  SIMILAR 

4 
เซนได – ถนนโจเซ็นจโิดริ – ช้อปป้ิงนำสุ เอ้ำท์เลท – มโิตะ – สวน
ฮิตำชิ ซีไซต์ พำร์ค – อบิำรำก ิ 

  - 
IBARAKI HOTEL OR  
SIMILAR 

5 
อบิำระก ิ– โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– ศำลเจ้ำเมจิ – ถนนกนิโกะ –         
ช้อปป้ิงฮำรำจูก ุ– สนำมบินฮำเนดะ 

 - -  
6 สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ   ( 00.20-05.25 ) ✈ 

   

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



วนัทีห่นึ่ง          กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ 

1900  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคานเ์ตอร์ C  

  (ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง 
ดงันั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

2345 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 642  
(ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง นำริตะ – นิกโก้ – สะพำนชินเคยีว – น ำ้ตกริวซู  - อำเคจไิดระ (กระเช้ำ) – ชิโอบะระออนเซน 

0735  ถึงสนำมบินนำริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั ...  

 ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ จงัหวดัโทะชิงิ เมืองท่ีมีช่ือเสียงมากในดา้นแหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจท่ีสวยงามและแสนสงบ 
และยงัคงวฒันธรรมในแบบดัง่เดิม ….ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากบัทศันียภาพอนังดงามตามธรรมชาติสลบักบั      
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแบบฉบบัของชาวบา้น … น าท่านเดินทางสู่ “สะพำนชินเคียว” หรือ สะพานศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเป็น
เหมือนกบัประตูท่ีจะพาเขา้สู่ศาลเจา้ต่างๆตั้งอยู่ ณ ประตูทางเขา้ศาลเจา้และวดันิกโก ้ เป็นของศาลเจา้ฟูทาราซัง เป็น        

http://bit.ly/2NMk5YE


1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น สะพานชินเคียวนั้นสร้างในปี 1636 ความสวยงามของสะพานชินเคียว
นั้นจะสวยท่ีสุดในยามใบไมเ้ปล่ียนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคม - ตน้เดือนพฤศจิกายนเม่ือใบไมต้่างๆ เปล่ียนเป็นสี
แดง สีสม้ สีเหลือง สลบักนัไปแต่งแตม้ใหส้ะพานแห่งน้ีงดงามราวกบัภาพวาด ...         

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

  

น าท่านชมความสวยงามของ “น ้ำตกริวซู (Ryuzu Fall)” ซ่ึงมีความหมายวา่ น ้ำตกหัวมังกร ในภาษาญ่ีปุ่น ตั้งอยูบ่น
แม่น ้ ายคูาวะซ่ึงจะไหลลงสู่ทะเลสาบชูเซนจิ น ้ าตกแห่งน้ีขนาบขา้งดว้ยตน้ไมท่ี้หนาแน่ ซ่ึงจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองและ
แดงในช่วงฤดูใบไมร่้วงประมาณตน้เดือนตุลาคม ท าใหมี้ทิวทศัน์ท่ีสวยงามยิ่งข้ึน จุดท่ีชมน ้ าตกไดส้วยงามแห่งหน่ึงคือ
จุดชมววิของดา้นหลงัร้านขายของท่ีระลึก และซุม้อาหาร หรืออาจจะเดินข้ึนไปยงัตน้น ้ าระยะทาง 300 เมตร เพื่อชมวิว
มุมอ่ืนๆของแม่น ้ าแห่งน้ีไดอี้กดว้ย 

 

หลงัจากนั้นน าท่านสู่ “กระเช้ำอำเคจไิดระ” ตั้งอยูใ่กลก้บัสุดดา้นบนของถนนอิโรฮาซากะ บนท่ีราบสูงมีลานจอดรถและ
ดาดฟ้าชมววิของถนนคดเค้ียว และหุบเขาเบ้ืองล่าง ในช่วงฤดูใบไมร่้วงความสวยงามของใบไมจ้ะแผ่กระจายไปทัว่ทุก
มุมมอง ...น าท่าน “นั่งกระเช้ำอะเคจิไดระ” ให้ท่านไดส้ัมผสัทศันียภาพมุมสูงแบบพาโนราม่าของทะเลสาบซ่ึงตั้งอยู ่  
บนเชิงภูเขานันไตเกิดจากทะเลสาบท่ีก่อตวัจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีตซ่ึงเป็นทะลสาบ        
ท่ีอยู่สูงท่ีสุดในญ่ีปุ่นเหนือระดบัน ้ าทะเล 1,270 เมตร ท าให้อากาศท่ีน่ีเยน็ตลอดปี อีกทั้ งท่านจะไดรั้บชมความงาม      
ของน ้ าตกเคกอนท่ีมีแหล่งตน้น ้ าของน ้ าตกไหลมาจากทะเลสาบจูเซนจิความงามของน ้ าตกน้ีถูกจดัอนัดบัว่าสวยท่ีสุด
หน่ึงในสามของน ้ าตกในประเทศญ่ีปุ่น  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ชิโอบำระออนเซน” เป็นเมืองน ้ าพุร้อนท่ีตั้งอยูใ่นหุบเขาห่างจากภูเขานาสุดาเกะ ประมาณ     
20 กิโลเมตร พ้ืนท่ีจะเตม็ไปดว้ยโรงแรมขนาดใหญ่ และท่ีพกัเรียวกงั แต่ก็ยงัมีธรรมชาติของป่าไมแ้ละภูเขาลอ้มรอบอยู ่
ใหค้วามรู้สึกไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติอยา่งแทจ้ริงดว้ยความผอ่นคลาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั :  SHIOBARA ONSEN  หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) ให้ท่านได้

พกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัทีส่ำม ชิโอบะระออนเซน – หมู่บ้ำนโบรำณโออูชิจูก ุ – ทะเลสำบโกะชิก ิคนุิมะ  – ช้อปป้ิง อจิบิันโจ  - เซนได  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 



 

 น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนโบรำณ โออุชิจูคุ” หมู่บ้านท่ีอดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยุคเอโดะ ซ่ึงเช่ือมต่อเมืองอิซุ              
กับนิกโก ้ถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญ่ีปุ่นโบราณท่ีมุงหลังคาทรงหญ้าคา  หนาๆ เรียงรายกัน                     
สองฝ่ัง กินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการ                   
ข้ึนทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ส่ิงปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ  ซ่ึงในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังใน                            
โอะอุชิจูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พ้ืนเมือง.. 

หลงัจากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ “ทะเลสำบโกะชิกิคินุมะ” หรือเรียกอีกอย่างหน่ีงว่าทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบท่ีมีวิว
สวยงามข้ึนช่ือของจงัหวดัฟคุุชิมะ ใน  4 ฤดูจะมีความสวยงามท่ีเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างกนัไป ...ในฤดูร้อนจะไดช่ื้นชม
กบับรรยากาศ เขียวขจีของตน้ไมแ้ละมีบริการเรือพายให้เช่า และในฤดูใบไมผ้ลิ จะไดเ้ห็นความสวยงามของใบไม้
เปล่ียนสีท่ีสะทอ้นกบัน ้ า ในทะเลสาบ เป็นบรรยากาศท่ีเห็นแลว้ตอ้งหลงรักสถานท่ีแห่งน้ีแน่นอน ฤดูน้ีจึงเป็นฤดูท่ีมี
ผูค้น นิยมมา เยี่ยมชมมากท่ีสุด และพิเศษกวา่นั้นวา่กนัวา่ ใครท่ีไดเ้ห็นปลาคาร์ฟสีขาวท่ีมีรูปหัวใจสีแดงอยูก่ลางล าตวั                   
ในทะเลสาบแห่งน้ี จะพบกบัความสุข ความรักสมหวงั ดว้ยค่ะ    

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

  

 หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนได” เมืองท่ีมีประชากรมากกว่าหน่ึงลา้นคน เป็นเมืองศูนยก์ลาง
ทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยูห่่างจากโตเกียวประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นหน่ึงในเจ็ด
ของเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น  

 จากนั้นน าท่านสู่ “ย่ำนอิจิบันโจ” ถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของเมืองเซนได ท่ีประกอบไปดว้ยถนนหลายเส้นท่ีมีร้านคา้
ต่างๆมากมายและยงัเช่ือมกบัเมืองราตรี “คกคุบุงโจ”  ซ่ึงเป็นย่านบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮกุอีกดว้ย ...       
อิสระชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองเซนได  เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, 
MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้  

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

ทีพ่กั :  ROUTE INN SENDAI หรือเทยีบเท่ำ 

 



วนัทีส่ี่ เซนได – ถนนโจเซ็นจโิดริ – ช้อปป้ิงนำสุ เอ้ำท์เลท – มโิตะ – ฮิตำชิ ซีไซต์ พำร์ค – อบิำรำก ิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

   

น าท่านมุ่งหนา้สู่ ยา่นชอ้ปป้ิง “ถนนโจเซ็นจ ิโดริ” (Jozenji-dori Avenue) เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง
เซ็นได ทอดยาวไปตลอดแนวถนนดา้นทิศตะวนัออกไปจนถึงตะวนัตก โดยถนนเส้นน้ีเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ท่ีส าคญั
ของเมืองเซ็นไดท่ีข้ึนช่ือวา่  เป็นเมืองแห่งตน้ไม ้ซ่ึงจะมีตน้เคะยากิ หรือ ตน้เซลโควา่ท่ี เปล่ียนสีสัน ส้มสลบัเหลืองแดง
เรียงรายไปตามถนนเซ็นจิโดริ ท าให้มีร่มร่ืนงดงามทอดยาวไปตลอดแนวระยะทางยาวประมาณ 700 เมตร ทั้งยงัเป็น      
มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ไม่วา่จะเป็น “สวนโคโตไดโคเอน็” และ “สวนนิชิโคเอน็” ท่ามกลางร้านขายสินคา้นานาชนิด
ท่ีตั้งอยู่ทั้ งสองฝ่ังของถนน จึงถือเป็นจุดพกัผ่อนหย่อนใจท่ีส าคญัของผูท่ี้เดินผ่านไปผ่านมาให้ไดห้ยุดแวะนั่งพกั…
ถนนโจเซ็นจิ โดริจึงถือเป็นปอดขนาดใหญ่ของเมืองเซ็นได อีกทั้งยงัเป็นถนนเส้นธุรกิจท่ีส าคญั เน่ืองจากตั้งอยูใ่นยา่น  
ชอ้ปป้ิงช่ือดงัอย่าง “อิจิบังโจ” ท่ีเช่ือมกบัเมืองท่องเท่ียวยามราตรีอย่าง “คกคุบุงโจ” อนัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นยา่น
บนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮก.ุ.. 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “นำสุเอำท์เลท็”  เอาทเ์ลท็ท่ีมีแนวคิดการออกแบบท่ีไม่เหมือนใครดว้ยการรวมเอาไลฟ์สไตล์
และความเป็นธรรมชาติมาไวด้ว้ยกนัท่ีน่ี ซ่ึงถือเป็นส่วนผสมท่ีลงตวัอยา่งมาก เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนจะไดรั้บ
ความสุขสนุกสนานไปพร้อมกบับรรยากาศอนัดีงามลกัษณะของสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายไวใ้หเ้รามาชอ้ปป้ิงกนัส าหรับท่ีน่ีก็
มีมากมาย อาจไม่ใช่แบรนดห์รูหราเท่าไรนกั แต่ทุกแบรนดก็์มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัดีเพียงแค่มีการดีไซน์แบบมินิมอล 
ไม่หวือหวา เนน้สไตลแ์คชชวลท่ีเราสามารถใส่ไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนัส าหรับใครท่ีช่ืนชอบในสินคา้ท่ีมีสไตลเ์รียบ
ง่ายแต่ดูแพงตอ้งแวะมาท่ีน่ีเลย รวมถึงใครท่ีชอบออกก าลงักาย หรือมีกิจกรรมกลางแจง้ให้ไปท าบ่อย ๆ ตอ้งไม่พลาด 
เพราะท่ีน่ีมีแบรนด์สินค้ากีฬารวมตัวอยู่เยอะมาก ๆ อาทิเช่น Adidas, Under Armour, Crocs, QUICK 
SILVER,TOMMY HILFIGER, Fossil, GAP, claire’s, Coach, clarks เป็นตน้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

  

 หลงัรับประทานอาหาร น าท่านชมสวนดอกไมอ้นัสวยงาม “สวนฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ค”  สวนดอกไมริ้มทะเลขนาดใหญ่มี
พ้ืนท่ีติดกับ มหาสมุทรแปซิฟิก ภายในมีโซนชมทุ่งดอกไม ้หลายโซน มีทุ่งดอกไมป้ระจ าฤดูกาลหลายสายพนัธ์ุ
หมุนเวียน ออกดอกอวดโฉมให้ชมกนัไดร้ะหวา่งทั้งปี อาทิเช่น Adonis , Csmos , Narcissus , Christmas Rose , 
Sukashiyuri Lilies ,  Tiger Lilies ท่ีให้สีสันความงามแตกต่างกนัไป แซมดว้ยดอกไมน้านาพนัธ์ุหลากสีหลากสไตล์ 
(กำรบำนของดอกไม้ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) ....ส าหรับในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีน้ียงัมี “ทุ่งดอกคอสมอส” (Cosmos)  ทั้งสีขาว 
ชมพู และแดงท่ีบานสะพร่ังสวยงามในช่วงใกลเ้คียงกนัอีกดว้ย ... แลว้น าท่านเปล่ียนบรรยากาศนัง่ “Seaside Train”  



เขา้ไปยงัสวนดอกไมข้นาดใหญ่ บนพ้ืนท่ีกวา่ 1.9 ลา้นตารางเมตร...และท่ีพลาดไม่ไดอี้กจุด “ชิงช้ำสวรรค์ยกัษ์” (Flower 
Ring Ferris Wheel) สัญลกัษณ์  ประจ าสวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค ท่านสามารถนั่งชมวิวมองเห็นทศันียภาพสวยงาม
โดยรอบทัว่ทั้งสวน อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพแห่งความประทบัใจกบัทุ่งดอกไมต้ามอธัยาศยั ... (รวมเฉพำะค่ำรถไฟชม
สวน/ ไม่รวมค่ำเคร่ืองเล่นต่ำงๆ ภำยในสวน) 

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

ทีพ่กั : IBARAKI HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ  อบิำระก ิ– โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– ศำลเจ้ำเมจ ิ– ถนนกนิโกะ – ช้อปป้ิงฮำรำจูก ุ– สนำมบินฮำเนดะ  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปยงัสนำมบิน) 

 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนัของญ่ีปุ่น ท่ีคลาคล ่าไปดว้ยผูค้น และเทคโนโลยี    
ล ้ายคุมากมาย เพ่ือน าท่านชอ้ปป้ิง ณ “ย่ำนชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลำงที่สองแห่งนคร” ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของ             
นครโตเกียวในปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ังใหญ่ๆ ด้วยกนัคือ ฝ่ังทิศตะวนัตก เป็นย่านธุรกิจท่ีเต็มไปด้วย                
อาคารส านักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นท่ีตั้ งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government                      
ซ่ึง เป็นศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียว และ ฝ่ังทิศตะวันออก เป็นย่านแห่งสีสันท่ี เต็มไปด้วย 
ห้างสรรพสินค้า ช่ือดัง เช่น Isetan, Takashimaya, Odakyu เป็นต้น นอกจากน้ียงัมีร้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์,                       
ร้านขายสินคา้แฟชั่น, ร้านขายสินคา้ลดราคาและสินคา้มือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซ่ึงเป็นแหล่งบนัเทิง              
ยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่ายซ้ือของฝากจากร้านค้าต่างๆ        
มากมายในย่านน้ี ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางยี่ห้อดัง ๆ เส้ือผา้ และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆในสไตล์แบบญ่ีปุ่น                  
กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล MP-3, Walkman, CD-Player , คอมพิวเตอร์, Note Book, นำฬิกำ เป็นตน้ นอกจากนั้นท่าน                 
ยงัจะไดเ้ห็นแฟชัน่การแต่งตวั และวฒันธรรมต่าง ๆ ของเด็กวยัรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ในกรุงโตเกียว ท่ีนบัได้
วา่มีสไตลใ์นแบบความเป็นตวัของตวัเอง 

  

น าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำเมจ”ิ ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียวสร้างข้ึนโดยจกัพรรดิเมจิและ
มเหสีโชโกะในปี1920 … ตั้งอยูใ่จกลาง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีตน้ไมน้านาพรรณถึง 1 แสนตน้ ท าให้ดูเหมือนกบัวา่ 
ศาลเจา้แห่งน้ีตั้งอยูภ่ายในป่า หรือท่ีเรียกกนัวา่ Meiji Jingu’s forest...ประตูโทริอิขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ ของศาล



เจา้เมจิ  เป็นโทริอิท่ีท าจากไมมี้ความสูง 12เมตร, ความกวา้ง  17 เมคร., น ้ าหนกั13ตนั  และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นอีก
ดว้ย 

น าท่านสู่ “ถนนอโิช นำมกิ”ิ หรือ “กงิโกะ อเวนิว” เป็นหน่ึงในสถานท่ียอดนิยมในการชมใบไมเ้ปล่ียนสีของตน้แปะก๊วย  
ในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสีใบของต้นแปะก๊วยจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม ทั้ งสองข้างทางใต้ต้นไม ้                        
จะเต็มไปด้วยใบไม้ท่ีร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่นพกัผ่อนหย่อนใจถนนทั้ งสองข้างทางของถนนเส้นน้ี                             
จะมีร้านคาเฟ่ท่ีท าระเบียงยืน่ออกมาเพ่ือนัง่ชมตน้ไมโ้ดยเฉพาะในช่วงท่ีใบตน้แป๊ะก๊วยเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองคนจะมา
นัง่พกัผอ่นจิบกาแฟทานอาหารกนัเยอะมากนอกจากน้ียงัถูกใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ืองดว้ยกนั … 

ก่อนกลบั มุ่งหนา้สู่ยา่นชอ้ปป้ิง “ฮำรำจูกุ” แหล่งรวมวยัรุ่นท่ีทนัสมยัสุดๆชาวปลาดิบ …. ต่ืนตาต่ืนใจกบั “แฟช่ัน” 
หลากหลายสไตลท่ี์ท่านจะไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน ไม่วา่จะเป็นเทรนดท่ี์เสมือนหลุดออกมากจากในหนงัสือการ์ตูน
ช่ือดงั อาทิ ซากุระ สาวนอ้ยมหัศจรรย,์ ลามู ทรามวยัจากต่างดาว, แม่มดนอ้ยโดเรมี เป็นตน้ หรือบางท่ีก็หลุดมากจาก
เกมส์เพลย ์, แต่งเลียนแบบดารา-นกัร้องท่ีคลัง่ไคล ้ หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี … อิสระให้
ท่านไดเ้ลือกเดินชมความแปลกประหลาดท่ีหาชมไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวนั … ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการ “ช้อปป้ิง” 
สามารถเดินเลือก “ชมและซ้ือ”  สินคา้มากมายท่ีมีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ท่ีท่านจะไดเ้ป็นเจา้ของ
เพียงผูเ้ดียวในโลก  ท่ี “ถนนเทคำชิตะ”  ซ่ึงคราคร ่ าไปดว้ยผูค้นมากมายและสินคา้หลายหลายแบบให้ท่านไดเ้ลือกสรร
กนัตามอธัยาศยั 

 *** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อกลำงวนั และ ม้ือเยน็อสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อย
จำกร้ำนค้ำต่ำงๆ *** 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ” 

วนัทีห่ก สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ  

0020  เดินทางจากสนำมบินฮำเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 661 

0525  ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 
 
 

 

 

 
อตัราค่าบริการ  

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 39,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 39,900.- 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 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 ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    
 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 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 าท่ีนัง่กบั  

สายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

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

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

หมำยเหตุ   
 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

    
2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
3. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 
4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 
 
5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

 
6. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
7. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรม

ท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 
 



8. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 
9. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย

จะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่
ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 
10. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋            

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
11. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ 
ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 
12. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง

แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 
 

13. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง  
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 
14. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 
 
15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 
 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทวัร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง.. 
 


