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ก าหนดการเดินทาง : 5-11 ธ.ค. 62 (วนัพ่อ) จ  านวน 30 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
วนัพฤหสับดีที่ 5 ธ.ค. 62 (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – เซนได (ประเทศญ่ีปุ่น)     

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 แถว C 

สายการบินไทย (TG) เจา้หนา้ท่ีฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ

ก่อนออกเดินทาง  

23.50 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเซนได ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 626  

(ใชเ้วลาบิน 5.40 ชม.) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

วนัศุกรท่ี์ 6 ธ.ค. 62  (2) สนามบินเซนได – ปราสาทเซนได (ภายนอก) – อนุสาวรียท่์านไดเมียว –  

    นัง่กระเชา้ชมวิว ณ ภูเขาอะทะดะ - ฝึกท าตุก๊ตาญ่ีปุ่นโคเคชิ หน่ึงเดียวในโลก - 

    ทะเลสาบอินะวะชิโระ  

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเซนได ประเทศญ่ีปุ่น ** ส  าคัญมาก !! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ า

อาหารสด จ  าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั (เวลาทอ้งถ่ิน

เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัด

หมาย) หลงัผ่านการตรวจตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ... นําท่านแวะชม

ภายนอก ซากปราสาทเซนได (SITE OF SENDAI CASTLE) หรือท่ีเรียกวา่“AOBA CASTLE เน่ืองจากวา่

ตวัปราสาทจริงๆ น้ันไดถู้กทําลายไปแลว้และไม่ไดมี้การสรา้งข้ึนใหม่เหมือนกับปราสาทบางแห่งของ

ญ่ีปุ่น ท่ีน่ีจึงมีเพียงลานกวา้งๆ แต่บนหินแต่ละจุดน้ันก็มีแผ่นเหล็กสลกับอกวา่ตอนน้ีเราอยูห่อ้งไหนของ

ปราสาทในสมัยก่อน ... ต่อไปแวะถ่ายรูป อนุสาวรีย ์ของท่านไดเมียว (ตําแหน่งเจ ้าเมืองใน

สมยัก่อน) DATE MASAMUNE ผูมี้ฉายาวา่ ‘มงักรตาเดียว’ เรียกว่าเป็นคนท่ีมีความสนใจทางดา้นการ

ทูตและเทคโนโลยีของชาติตะวนัตกเป็นอย่างมาก ซ่ึงท่ีน่ีเราจะไดช้มวิวทิวทัศน์ของเมืองเซนไดแบบ    

พาโนรามิกท่ีสวยงาม 
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นําท่านเดินทางสู่ จงัหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) คือจังหวดัหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงตั้งอยู่ในภูมิภาค 

โทโฮคุ (TOHOKU) จุดเด่นของจงัหวดัน้ีท่ีทาํใหใ้ครๆ ก็หลงรกัก็น่าจะเป็นเพราะท่ีน่ีมีการผสมผสานท่ีลง

ตวัระหวา่งธรรมชาติท่ีสวยงามสมบรูณก์บัวฒันธรรมและประเพณีท่ีเก่าแก่ของญ่ีปุ่น นอกจากน้ีท่ีจงัหวดั

แหง่น้ีก็ยงัมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิ มีความสงบในแบบท่ีเราไม่อาจหาไดจ้ากในเมืองใหญ่ๆ  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ MOUNT ADATARA หรือ ภูเขา ADATARA ซ่ึงเป็นอีกภูเขาหน่ึงท่ีมีชื่อเสียงของ 

FUKUSHIMA และไดร้บัการจัดอันดับใหเ้ป็น 1 ใน 100 แห่ง ของภูเขาท่ีดีท่ีสุดในญ่ีปุ่นและถือเป็น

จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีแบบน้ี เพราะตาม

เสน้ทางท่ีไต่ข้ึนไปบนภูเขาน้ันมีความสวยงามอย่างมาก นําท่านนั่งกระเชา้ข้ึนชมความงามของใบไม้

เปล่ียนสีท่ีปกคุลมไปดว้ยสีแดงสีเหลืองและสีเขียวสลบักนัไปทัว่ทั้งภเูขาอยา่งสวยงาม 
 

   
 

... จากน้ันใหท่้านทดลองทาํ ตุก๊ตาโคเคชิ ฉบับออริจินัลท่ีมีเพียงตัวเดียวในโลกกันดีกว่า กล่าวกันว่า

ตุ๊กตาโคเคชิ (KOKESHI DOLL) ท่ีเราไดเ้พน้ทเ์องน้ันมกัจะมีสีหน้าอารมณ์ออกมาเหมือนกับเจา้ตัวคน

เพน้ท์อย่างน่าประหลาดใจ หากได้ลองแลว้จะต้องติดใจอย่างแน่นอน ตุ๊กตาโคเคชิ (KOKESHI 

DOLL) คือตุ๊กตาไมด้ั้งเดิมของญ่ีปุ่นท่ีมีหวักลมลาํตวัทรงกระบอก มีลายเพน้ทใ์บหนา้และลวดลายต่างๆ 
 

   
 

 

แลว้นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัท่ี ทะเลสาบอินะวะชิโระ (LAKE INAWASHIRO) ตั้งอยู่บริเวณใจกลาง

จังหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) ประเทศญ่ีปุ่น ในช่วงฤดูหนาวท่ีจะมีฝูงหงส์จํานวนมากอพยพมาริม

ทะเลสาบ แมอ้ากาศจะหนาวจัดมีหิมะปกคลุม ทะเลสาบอินะวะชิโระน้ันใหญ่เป็นอันดับส่ีในประเทศ

ญ่ีปุ่น และมีภาพสะทอ้นของภเูขาบนัไดปรากฏอยู่บนผิวน้ําดว้ย ความสวยงามน้ีทําใหเ้ป็นท่ีรูจ้ักกันใน

ชื่อ กระจกแหง่สวรรค ์
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คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   พกัคา้งคืน ณ INAWASHIRO LISTEL HOTEL WITH ONSEN       หรือเทียบเท่า 

พิเศษ !! ณ โรงแรมแหง่น้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน้ําแร่ญี่ปุ่ น (ออนเซ็น) เพ่ือเป็นการพักผ่อนจากการท่ีไดเ้หน็ด

เหน่ือยกบัการเดินทางหรือทาํกิจกรรมมาตลอดทั้งวนั การแช่น้ําแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาว

ญี่ปุ่ นมาชา้นาน จนกระทัง่ปัจจุบันยังคงไดร้ับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นท่ีรูจ้ักอย่างแพร่หลาย 

และเชื่อว่าในน้ําแร่น้ันมีแร่ธาตุซึ่งช่วยใหผิ้วพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหติดีขึ้ น 

 

วนัเสารท่ี์ 7 ธ.ค. 62  (3) วดัเอ็นโซจ ิ– ชิมขา้วหนา้หมูทอด สูตรยานาอิสุ – ปราสาทนกกระเรียน สึรุงะ – 

    หมู่บา้นญ่ีปุ่นโบราณโออุจจูิคุ  

   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ นําท่านสู ่วดั ENZOJI (เอนโซจ)ิ คือหน่ึงในวดัเก่าแก่และมีชื่อเสียงของจงัหวดัฟุกุชิมะ โดยวดัแหง่น้ีเป็น

วดัท่ีสรา้งขึ้ นมาตั้งแต่ 1,200 ปีก่อนและสรา้งขึ้ นจากไมท้ั้งหมด นอกจากน้ีวดัแหง่น้ียงัตั้งอยูบ่นเนินเขา

เล็กๆ ท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม สามารถมองเห็นแม่น้ํา TADAMI (ทาดามิ) ไดแ้บบพาโนรามา รวมทั้งยงัเป็น

สถานท่ีท่ีใหก้าํเนิดมาสคอตของเมือง AIZU-WAKAMATSU อยา่งเจา้ววัแดง AKABEKO (อะคาเบโกะ) 
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! ใหท่้านไดล้องรบัประทานขา้วหนา้หมูทอด 

สูตรยานาอิสุ อนัแสนอรอ่ย ดว้ยเน้ือหมคูาํโตกรอบนอกนุ่มในเน้ือฉํา่ กับขา้วสวยรอ้นๆ ราดดว้ยซอ้ส

สตูรพิเศษแบบฉบบัยานาอิสุรสชาดไม่เหมือนใคร 

บ่าย นําท่านชมหน่ึงในปราสาทท่ีเก่าแก่ของประเทศญ่ีปุ่น ปราสาท TSURUGA (ซึรุกะ) หรือ ปราสาทนก

กระเรียน ปราสาทแหง่น้ีเป็นปราสาทท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัซามไูรกลุม่เสือขาว BYAKKOTAI ซามไูรกลุม่

สุดทา้ยของประเทศญ่ีปุ่น 
 

   
 

... จากน้ันนําท่านสู ่หมู่บา้นญ่ีปุ่นโบราณโออูจจูิคุ (OUCHI JUKU) หมู่บา้นญ่ีปุ่นท่ีมีความสวยงามมาก 

และท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแมแ้ต่คนญ่ีปุ่นยงัมาเท่ียวเป็นจาํนวนมาก โดยประวติัคร่าวๆ ของหมู่บา้น

น้ีก็คือในสมยัเอโดะ ถนนเสน้ท่ีผ่านหนา้หมู่บา้นแหง่น้ีถือเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ท่ี

เชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรไอสึ (AIZU CITY) และเมืองอิไมชิ (IMAICHI) ดังน้ันหมู่บา้นแห่งน้ีจึง

กลายเป็นแหลง่ท่ีพกัระหวา่งทางท่ีไดร้บัความนิยมมาก เพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีครบทั้งอาหารและท่ีพกั **

หากท่านมีเวลา สามารถลองชิมโซบะตน้หอม ท่ีไม่มีท่ีไหนเหมือน** 
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คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   พกัคา้งคืน ณ GRAND HOTEL AIJU WITH ONSEN        หรือเทียบเท่า 

พิเศษ !! ณ โรงแรมแหง่น้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน้ําแร่ญี่ปุ่ น (ออนเซ็น) เพ่ือเป็นการพักผ่อนจากการท่ีไดเ้หน็ด

เหน่ือยกบัการเดินทางหรือทาํกิจกรรมมาตลอดทั้งวนั การแช่น้ําแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาว

ญี่ปุ่ นมาชา้นาน จนกระทัง่ปัจจุบันยังคงไดร้ับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นท่ีรูจ้ักอย่างแพร่หลาย 

และเชื่อว่าในน้ําแร่น้ันมีแร่ธาตุซึ่งช่วยใหผิ้วพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหติดีขึ้ น 

 

วนัอาทิตยท่ี์ 8 ธ.ค. 62 (4) ศาลเจา้โทโชกุ (มรดกโลก) – ผ่านชม สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ– 

    น ้าตกเคงอน - อิบารากิ 

   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ นําท่านเดินทางสู ่ศาลเจา้โทโชกุ ศาลเจา้มรดกโลก นับเป็นศาลเจา้ท่ีสาํคญัของเมืองนิกโก ้เรียกไดว้่า

ไม่วา่ใครท่ีมาเมืองน้ีแลว้ถา้ไม่มาศาลเจา้โทโชกุเหมือนมาไม่ถึงเลยทีเดียว เน่ืองจากศาลเจา้แห่งน้ีถูก

สรา้งข้ึนเพ่ืออุทิศใหก้ับเทพแห่งแสงสว่าง อีกทั้งยงัเป็นท่ีพาํนักอาศัยท่ีสุดทา้ยของโชกุน TOKUGAWA 

IEYASU ทําใหก้ลายเป็นวดัเก่าแก่ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองนิกโกอ้ันมีความสาํคัญกับประวติัศาสตร์

ญ่ีปุ่นมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ในตอนแรกบริเวณศาลเจา้แห่งน้ีถูกใชเ้ป็นสถานท่ีสาํหรบัฝัง่ศพ ต่อมามีการ

สรา้งอาคารและขยายศาลเจา้เพ่ิมเติมจนมีขนาดใหญ่อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบัน ภายในศาลเจา้แห่งน้ีมีการ

ออกแบบและประดบัตกแต่งตวัอาคารต่างๆอยา่งประณีตงดงาม สว่นมากจะเนน้ไปท่ีการตกแต่งดว้ยไม้

สลกัเป็นหลกั เน่ืองจากบริเวณท่ีสรา้งอยูบ่นเขาซ่ึงเคยเป็นป่าทึบมองไปทางไหนก็เห็นป่าเขาเต็มไปหมด 

การใชไ้มส้ลกัตกแต่งจึงหาไดง้่าย อีกทั้งยงัมีการนําเอาทองมาประดบัตกแต่งใหด้งูดงามมากยิ่งข้ึน หน่ึง

ในจุดท่ีเป็นไฮไลทแ์ละมีชื่อเสียงอยา่งมากของท่ีน่ีก็คือ รูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก  
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย นําท่านผ่านชม สะพานชินเคียว (SHINKYO BRIDGE) หรือท่ีรูจ้ักกันในชื่อว่า “สะพานศักด์ิสิทธ์ิ” 

ตั้งอยูบ่ริเวณประตทูางเขา้ศาลเจา้และวดันิกโก ้ภายในเมืองนิกโก ้สะพานชินเคียวไดร้บัการจดัอนัดบัให้

ติด 1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสุดของญ่ีปุ่นรว่มกบัสะพานคินไตเคียว (KINTAIKYO BRIDGE) ท่ีอิวาคูนิ 

กับสะพานซารุฮาชิ (SARUHASHI) ท่ียามานาชิ, โอสึกิ … จากน้ันนําท่านสู่ ทะเลสาบชูเซนจิ (LAKE 

CHUZENJI) ตั้งอยู่บริเวณฐานภูเขาไฟนันไต (MOUNT NANTAI) ท่านจะไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิสดชื่น 
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พรอ้มชมทะสาบงามๆ ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดจากการระเบิดเม่ือประมาณ 20,000 ท่ีผ่านมา บริเวณ

ชายฝัง่ชูเซนจิโกะ ไม่ไดร้ับการพฒันามากนัก ยกเวน้ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบ ซ่ึงปัจจุบันได้

กลายเป็นเมืองน้ําพุรอ้นเล็กๆ CHUZENJIKO ONSEN ในช่วงฤดูใบไมร้่วงกลาง-ปลายเดือนตุลาคมจะ

สวยงามเป็นพิเศษดว้ยทศันียภาพของสีสนัของตน้ไมแ้ละภเูขา ในชว่งฤดรูอ้นก็มีอากาศท่ีเย็นสบายไม่ได้

รอ้นเหมือนท่ีอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีสงู 1,269 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ... ต่อไปนําท่านชมน้ําตกท่ีมี

ชื่อเสียงโด่งดังติดอันดับ 1 ใน 3 ของน้ําตกท่ีสวยสุดในญ่ีปุ่น น ้าตกเคงอน (KEGON FALLS) ตั้งอยู่

ภายในเมืองนิกโก ้จังหวดัโทจิงิ โดยติดอันดับร่วมกับน้ําตกนาจิ (NACHI WATERFALL) ท่ีวากายามะ 

และน้ําตกฟูคุโรดะ (FUKURODA WATERFALL) ท่ีอิบารากินัน่เอง นอกจากจะไดม้าเท่ียวชมความงดงาม

ของน้ําตกชื่อดงัท่ีมีความสงูเกือบ 100 เมตร และยงัสวยเวอ่รว์งั ท่ีน่ียงัเป็นอีกหน่ึงจุดสุดปังสาํหรบัการ

ชมใบไมแ้ดงในชว่งฤดใูบไมเ้ปล่ียนสีชว่งกลางๆไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมของทุกปี แถมชว่งฤดหูนาวก็

จะสวยแปลกตานิดนึงเพราน้ําท่ีไหลจะแข็งตวั ทาํใหแ้ลดเูป็นภาพท่ีสวยจบัตาไปอีกแบบ  
 

    
 

… จนไดเ้วลาอนัควร นําท่านเดินทางสู ่เมืองอิบารากิ (IBARAKI)  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   พกัคา้งคืน ณ HOTEL MARROAD TSUKUBA หรือเทียบเท่า 

 

วนัจนัทรท่ี์ 9 ธ.ค. 62  (5) ตลาดปลานากะมินาโตะ – หลวงพ่ออุชิกุไดบึทสุ – โตเกียว – อิออนมอลล ์–  

    วดันาริตะซัง – ชอ้ปป้ิงย่านชินจุกุ  

   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ นําท่านเดินทางสู ่ตลาดปลานากะมินาโตะ (NAKAMINATO FISH MARKET) ตลาดปลาแหง่น้ีเป็นท่ีรูจ้กั

กนัดีวา่เป็นตลาดปลาท่ีขายของสดและราคาถกู จึงเป็นท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวไดเ้ป็นจํานวนมาก และถา้

หากไม่ไดซ้ื้อปลาก็สามารถเพลิดเพลินกับการล้ิมรสชาติอาหารทะเลสดไดท่ี้รา้นอาหารและบารซ์ูชิ

สายพาน หรือท่ีเรารูจ้กักนัดีในชื่อ “KAITEN–ZUSHI” … จากน้ันนําท่านสกัการะ อุชิคุ ไดบุทสึ (Ushiku 

Daibutsu) เป็นพระพุทธรปูปางยืนท่ีสงูท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น และเคยเป็นรูปป้ันท่ีสุงท่ีสุดในโลกท่ีถูก

บนัทึกไวโ้ดยหนังสือบนัทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of word records) เม่ือปี ค.ศ. 1995 

ดว้ย จากความสงูถึง 120 เมตร  
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... จนไดเ้วลาอนัควร นําท่านเดินทางสู ่มหานครโตเกียว เมืองท่ีมีความทนัสมยัมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านชอ้ปป้ิง ณ อิออนมอลล ์(AEON MALL NARITA) เป็นศนูยก์ารคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในนาริตะ ท่ีน่ีของมี

ใหเ้ลือกเยอะ โดยมีรา้นคา้ต่างๆมากถึง 150 รา้น ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ี  ทันสมัยสไตล์ญ่ีปุ่น 

สินคา้หลกัๆท่ีมีใหเ้ลือกเยอะก็แนวเส้ือผา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น สินคา้แนว

แฟชัน่น่ีมีใหเ้ลือกอยา่งเพียบ ไม่วา่จะเป็น MUJI, 100 YEN SHOP, SANRIO STORE, CAPCOM GAMES 

ARCADE มีแมก้ระทัง่ซุปเปอร์มารเ์กตขนาดใหญ่ท่ีใหไ้ดเ้ลือกแวะชอ้ปป้ิงของฝากติดไมติ้ดมือก่อน

เดินทางกลบั ส่วนรา้นอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมายจําหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนย์

อาหาร ... ต่อไปนําท่านสู ่วดันาริตะซัง ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ 

940 เป็นวดัขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กวา่หน่ึงพนัปี วดัน้ีเป็นวดัพุทธนิกายชินงอน (SHINGON) ท่ีมี

ชื่อเสียงอยา่งมากในแถบคันโต นอกจากน้ันแลว้ยงัใชเ้ป็นโลเกชัน่ละครไทยเร่ือง “THE RISING SUN” 

(2014) ท่ีทําแสดงโดยมาริโอ ้กับ แตว้ ณฐพร และภาพยนตรไ์ทยเร่ือง “ฟัดจังโตะ” (2013) ท่ีนํา

แสดงโดย บอย ปกรณ ์กบั ยิปโซ รมิตา  
 

   

... จนไดเ้วลาอนัควร ใหท่้านชอ้ปป้ิง ย่านชินจุกุ แหลง่ชอ้ปป้ิงชั้นนําในโตเกียว แหลง่รวมรา้นกินด่ืมและ

รา้นอาหารทุกระดบั และแหลง่ท่องเท่ียวข้ึนชื่อในแหง่เดียวกัน ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซ้ือ

สินคา้นานาชนิดไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เคร่ืองสาํอางต่างๆ กันท่ีรา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองสาํอางมากมาย และสินคา้

อ่ืนๆ หรือใหท่้านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้แบรนดด์งัตามอธัยาศยั 
 

   
 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   พกัคา้งคืน ณ GRANBELL SHINJUKU HOTEL  หรือเทียบเท่า (ย่านชอ้ปป้ิงชินจูกุ) 

 

วนัองัคารท่ี 10 ธ.ค. 62 (6) โตเกียว (อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไม่มีรถบริการ) – ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ  

   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิง ท่องเท่ียวเต็มวนัตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบสับริการ) 

ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูการเดินทางจากไกด์ เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง หรือชอ้ปป้ิงในย่าน

การคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกียวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชื่อดงั 
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รายการท่องเที่ยวแนะน า (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือ ค่าตัว๋รถไฟ) 

แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (TOKYO SKY TREE) 

หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมท่ีสงูท่ีสุดในโลก เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมี

ความสงู 634 ม. สามารถทาํลายสถิติความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสงู 600 ม. 
 

   
 

นมัสการเจา้แม่กวนอิมทองคําท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ณ วัดอาซากุสะ วดัท่ีไดช้ื่อว่ามีความศักด์ิสิทธ์ิ และไดร้ับ

ความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหง่หน่ึงในกรุงโตเกียว ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริ

มงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความ

สงู 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ท่ีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีชื่อวา่ ประตูฟ้าค ารณ”และ

ถนนจากประตเูขา้สูต่วัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคํา มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ถนนชอ้ปป้ิง

ชื่อดัง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรา้นคา้ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น 

รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
 

   
 

ยา่นการคา้ต่างๆ อาทิ ย่านชิบูย่า ยา่นวยัรุน่ชื่อดงัอีกแหง่ของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบั

แฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบ และหามุมถกูใจถ่ายภาพคู่กับ "ฮาจิโกะ" รูปป้ันสุนัขแสนรู ้

ท่ีกลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสาํหรบัหนุ่มสาว อพัเดทแฟชัน่จากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ 

และ ตึก 109 ตึกชื่อดงัท่ีเป็นสญัลกัษณข์องยา่นน้ัน  

ตลาดอะเมโยโกะ (AMEYOKO MARKET) ตลาดท่ีคึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ 

(UENO STATION) และสถานีโอคาชิมาชิ (OKACHIMACHI STATION) สินคา้หลากหลายชนิดทั้ง ของสด 

ของใช ้เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ทั้งของญ่ีปุ่น และของนําเขา้ท่ีสว่นใหญ่จะมีราคาถูกกว่าใน

หา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพ่ิมไดอี้ก อาหารทะเล ผลไม ้ผกัสด รา้นขนมและของกินเลน่ 
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  ... ไดเ้วลาอนัควร พรอ้มกนัท่ีจุดนัดหมาย บริการรถโคช้รอรบัท่านเพ่ือเดินทางสูส่นามบิน 

 

วนัพุธท่ี 11 ธ.ค. 62  (7) ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ     

00.20 น. เหินฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 661 (ใชเ้วลาบิน 7.05 ชัว่โมง) 

  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

  

 

 

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึน-ลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับผลประโยชน์ของ        

ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเชน่ ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 
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อตัราค่าบรกิาร จ  านวน 30 ท่าน 

 กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ  

2 ท่าน 

ราคาท่านละ 

เด็กอายุตํา่กวา่  

12 ปี พกักบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน  

มีเตียงเสริม 

พกัหอ้งเด่ียว  

เพ่ิมท่านละ 

5-11 ธ.ค. 62 (วนัพ่อ) 49,900 บาท 47,900 บาท 8,500 บาท 
 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้ง จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว        

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การชาํระค่าบริการ 

2.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัการทาํจอง 

2.2 กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั   คืนเงินมดัจาํทั้งหมด  

3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั   ขอเก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ั้งหมด 

3.3 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนั    ขอเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทวัร ์

3.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมัด

จําท่ีนัง่กับสายการบิน และค่ามัดจําท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา 

หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

3.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ

ไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

3.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม 

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเทียบเท่า 

3.  ค่ายานพาหนะ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

6.  เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

7.  ค่าน้ําหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน

ท่ีมีการเรียกเก็บ 

8.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง  วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ   วงเงินท่านละ 200,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทิปมัคคุเทศก ์และคนขบัรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป  

2. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้ง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบิน 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท่ี้ประสงคพ์าํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรบัเงิน/ใบกาํกบัภาษี) 

 

หมายเหต ุ

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 30 ท่าน 

2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,  

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมัดจําหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 


