
 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

 
 

 

            
** ชม “ดอกซากรุะ พร้อมกบัใบไม้เปลี�ยนสี” ในเวลาเดียวกนัท่ามกลางธรรมชาติที�สวยงามที�เมืองโอบาระ 

** รื�นรมยช์มทิวทศัน์ดว้ยการนั�ง "รถไฟสายโรแมนตกิ" ชมความงามของแม่นํ" าและใบไม้เปลี�ยนสี 

** ตระการตากบัแมกไมเ้ปลี�ยนสีที�สวยที�สุด ณ “โครังเค” ฉากสะพานสีแดงสด ทอดยาวพาดผา่นแม่นํ" า 
** สมัผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ 

** ตระการตากบัเทศกาล “MEPLE CORRIDOR” อุโมงคเ์มเปิ" ลแดง ณ คาวากจิุโกะ 
** ชมความงามของ เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO 

** ชมใบไมเ้ปลี�ยนสีบน ถนนอโิจนามิก ิที�สวยงามในเมืองหลวงของประเทศญี�ปุ่น 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํ?าแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิ�มไม่อั"น 
** บริการท่านดว้ยนํ?าดื�มที�ญี�ปุ่นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

กาํหนดการเดนิทาง 22-28 พฤศจกิายน IJK2 
                                     

(หากท่านมจีองตั�วภายในประเทศ รบกวน ขอเที�ยวบินกบัเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วด้วยค่ะ) 
 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินคนัไซ 
34.44 น. พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั"น 8 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที� คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ"นเครื�อง 
23.15 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง / เวลาทอ้งถิ�นจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง) 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัที�สอง ศาลเจ้าฟูจมิิ อนิาริ - ปราสาททองคนิคาคุจ ิ- เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนตกิ - ป่าไผ่ -  

สะพานโทเกต็สึเคยีว - ย่านกอิอง 
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผา่นขั"นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟุชิมิ อนิาริ” หรือที�คนไทยชอบเรียกกนัวา่ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จิ"งจอกเป็นศาลเจา้
ชินโต(Shinto)ที�มีความสาํคญัแห่งหนึ�งของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีชื�อเสียงโด่งดงัจากประตูโทริอิ (Torii Gate) 
หรือเสาประตูสีแดงที�เรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จาํนวนหลายหมื�นตน้จนเป็นทางเดินไดท้ั�วทั"งภูเขาอินาริ ที�ผูค้น
เชื�อกนัวา่เป็นภูเขาศกัสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเกบ็เกี�ยวขา้ว รวมไปถึง
พืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจิ"งจอกเป็นสตัวคู่์กาย(บา้งกว็า่ท่านชอบแปลงร่างเป็นจิ"งจอก) จึงสามารถพบเห็น
รูปปั" นจิ"งจอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แห่งนี" มีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ"นตั"งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก 
คาดกนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. UV8 หรือกวา่พนัปีมาแลว้ จากนั"นนาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือ
เรียกกนัวา่ “คนิคาคุจิ” ปราสาทที�สร้างขึ"นเพื�อเป็นที�อยูข่องโชกนุในสมยัโบราณ ตั"งตระหง่านกลางสระนํ"า โอบ
ลอ้มดว้ยสวนสไตลญี์�ปุ่นโบราณที�ไดรั้บการดูแลและอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีเยี�ยม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่อง
ประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผนืนํ"าคลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ํ" าอีกหนึ�งหลงั ใหท่้าน
ไดเ้กบ็ภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพื�อเดินทางไปสมัผสักบั “รถไฟ

สายโรแมนติก (Sagano Romantic Train)” เสน่ห์ของรถไฟเก่าสุด
คลาสสิคนี" มีมุมมองที�น่ารื�นรมยข์องทิวทศัน์ตลอดเสน้ทาง ท่านจะไดช้ม
ความงามของแมกไม ้โตรกผา ภูเขา เรียบแม่นํ"าโฮซูกาวา ดว้ยบรรยากาศ
สุดโรแมนติก 
**ในกรณรีถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเที�ยว เช่น ใบไม้เปลี�ยนสี, ซากรุะ เป็นต้น อาจเปลี�ยนไปนั�งรถไฟ 

JR ท้องถิ�นแทน** (ความสวยงามของสีสันใบไม้...ขึ $นอยู่กับสภาพอากาศ) 
จากนั"นนาํท่านชมความสวยงาม ร่มรื�น ของทิวไผ ่อนัเขียวขจี นบัหมื�นตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ่

(Bamboo Groves)” เป็นเสน้ทางเดินเลก็ๆที�ตดัผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดินเล่นใหบ้รรยากาศที�แปลก
และหาไดย้าก ยิ�งถา้ช่วงไหนที�มีแสงอาทิตยร์อดผา่นตวัป่าไผล่งมายงัพื"นดา้นล่างกจ็ะยิ�งสวยมาก โดยเฉพาะถา้มี
ลมพดัมาพร้อมกนักจ็ะเป็นเสียงกิ�งกา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื"นเมืองที�
ทาํมาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ,่ ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเสื"อเสื"อสานจากไผ ่เป็นร้านดั"งเดิมของคนทอ้งถิ�น 
ร้านขายของฝาก ของที�ระลึกต่างๆ ซึ�งอยูร่ะหวา่งสองขา้งทาง ก่อนที�เราจะนาํท่านชม “สะพานโทเกต็สึเคยีว

(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสญัลกัษข์องอาราชิยาม่า ถูก
สร้างขึ"นในสมยัเฮอนัและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่รื�องๆ สะพานนี" มีความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลงันั"น



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่นํ"าที�ทั"งสองฝั�ง เป็นบริเวณที�ชาวญี�ปุ่นชื�นชอบ และเลื�องลือวา่เป็นจุดชมววิ
ที�สวยที�สุดอีกแห่งในเกียวโต นาํท่านชอ้ปปิ" ง ซื"อของที�ระลึกสไตลญี์�ปุ่นนานาชนิดที�ยา่น “กอิอง” ยา่นเก่าแก่
ของเมืองเกียวโต ที�ยงัคงลกัษณะบา้นเรือนและสิ�งก่อสร้างที�เป็นสไตลโ์บราณไวไ้ดอ้ยา่งดี ทาํใหไ้ดบ้รรยากาศที�
เหมาะแก่การถ่ายรูปไวเ้ป็นที�ละลึกอยา่งยิ�ง 
� รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
� พกัที� NEYAGAWA TREND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

           
 

วนัที�สาม ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - นารา - วดัโทไดจ ิ- เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว NABANA NO 

SATO 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)” (ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างขึ"นเพื�อเป็นที�อยูข่องเจา้
เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมีทั"งหมด a ชั"น ตั"งอยูบ่นเนินเขาที�ไดมี้การสาํรวจและพบวา่เคยเป็นที�ตั"งของ
พระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูนํ"าขนาดใหญ่ เพื�อป้องกนัการ
รุกรานจากขา้ศึก จากนั"นเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปปิ" งชื�อดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ" ง
ไร้ชีดจาํกดับนถนนความยาวกวา่ 3 กิโลเมตร ซึ�งมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบั
สินคา้มากมาย ทั"งเสื"อผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชั�นสวยๆ เครื�องสาํอาง และสินคา้ IT ทั"งหลาย Ipod 
กลอ้ง นาฬิกา Mpf มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้นี"  
� รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื�อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” เมืองหลวงเก่าของญี�ปุ่น เพื�อชม “วดัโทไดจิ” สร้างขึ"นในปี 743 เพื�อแสดง
บุญญาธิการของพระจกัรพรรดิญี�ปุ่น ผา่นซุม้ประตู “นนัไดมง” ที�ใชเ้สารองรับถึง 18 ตน้  ดา้นล่างมี “ทวาร
บาล” ที�แกะสลกัจากไมไ้ดอ้ยา่งวจิิตร งดงาม เขา้ชม “วิหารไมที้�ใหญ่ที�สุดในโลก” ภายในเป็นที�ประดิษฐานของ 
“พระไวโรจนะ” ที�มีความสูง 16 เมตรและหนกัถึง 500 ตนั ตวัวิหารหลงัปัจจุบนัถูกสร้างขึ"นใหม่ในปี 1706 
เนื�องจากของเดิมนั"นถูกไฟไหม ้โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวิหารหลงัเดิม และระหวา่งทางเดินสู่วหิารแห่งนี"  
และเพลิดเพลินกบัความน่ารักและการป้อนอาหารใหก้บัฝงูกวางมากมายที�ปล่อยใหอ้ยูต่ามธรรมชาติที� “สวน

กวาง” จากนั"นใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบั “Nabana no Sato” เพื�อชม เทศกาลประดับไฟ ที�นี�นอกจากตอน
กลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามคํ�าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียงัประดบัไฟอยา่งสวยงามในธีมต่างๆ



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

หลากหลายโซน ซึ�งเป็นงานจดัแสดงไฟที�ยิ�งใหญ่ติดอนัดบั1ของญี�ปุ่น  
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึ$นระหว่าง ตลุาคม -  พฤษภาคม ของทุกปี) 
� รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
� พกัที� YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วนัที�สี�  เมืองโอบาระ - ชมซากรุะพร้อมใบไม้เปลี�ยนสี ณ FUREAI PARK - ชมใบไม้เปลี�ยนสี ณ หุบเขาโค

รังเค - โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั?น 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโอบาระ” นาํท่านเดินทางชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติที� “ซากรุะจะเบ่งบานพร้อม

กบัใบไม้เปลี�ยนสี” ซากรุะพนัธ์ุนี" มีชื�อวา่ Shikizakura หรือ ซากรุะสี�ฤดูโดยมีความพเิศษที�แตกต่างจากซากรุะทั�ว 
ๆ ไปคือจะบาน 3 ครั" งต่อปี ดอก Shikizakura เริ�มบานในช่วงกลางเดือนมีนาคมในฤดูใบไมผ้ลิและจะบานอีก
ครั" งตอนเดือนพฤศจิกายนในฤดูใบไมร่้วง คุณสามารถชมซากรุะที�ออกดอกพร้อมกบัใบไมแ้ดงไดที้�นี� ใครที�
พลาดชมซากรุะในช่วงเดือนมีนาคมที�ผา่นมายงัสามารถมาดูดอกซากรุะไดใ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี"
ยงัมีตน้ Shikizakura ที�มีอายมุากกวา่ 144 ปีซึ�งถือเป็นสมบติัทางธรรมชาติของจงัหวดัไอจิใหช้มอีกดว้ย งาน
เทศกาลชมดอกซากรุะและใบไมแ้ดงจะจดัขึ"นตลอดเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะมีร้านอาหารแผงลอย
สไตลญี์�ปุ่นตั"งขายในบริเวณงาน นอกจากนั"นยงัมีกิจกรรมอื�นๆ อีกมากมาย ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัความ
สวยงามของธรรมชาติตามอธัยาศยั (ความสวยงามของสีสันใบไม้...ขึ $นอยู่กับสภาพอากาศ) 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั"นนาํท่านสู่ “หุบเขาโครังเค” เพื�อชมใบไมเ้ปลี�ยนสี ซึ�งตั"งอยูที่�เมืองโตโยตา้ จงัหวดัไอจิ ที�นี�เป็นสถานที�ที�
สวยที�สุดอีกแห่งหนึ�งของจงัหวดัและของประเทศญี�ปุ่น โดยมีตน้ คาเอะเดะ (ตน้เมเปิ" ล) กวา่ 4,000 ตน้ เป็น
อุโมงคต์น้เมเปิ" ลแดงอยูบ่นเสน้ทางเคียง ขา้งแม่นํ" าโทโมเอะ ตลอดจนแมกไมน้อ้ยใหญ่สลบัทั"งสีแดง, สม้, 
เหลือง, เหลืองเขียวท่ามกลางขนุเขา ชมบรรยากาศที�เต็มไปด้วยใบไม้เปลี�ยนสี โดยมีสะพานไทเกท็สึเคียว สีแดง
สด ทอดยาวพาดผา่นแม่นํ"าโทโมเอะ ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ของหุบเขาโครันเค แห่งนี"  (ความสวยงามของสีสันใบไม้
...ขึ $นอยู่กับสภาพอากาศ) นาํท่านชอ้ปปิ" งอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมที� “โกเทม็บะ แฟคทอรี� เอ้าท์เลต็” แหล่ง
รวมสินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนดญี์�ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย ทั"งกระเป๋า เครื�องประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้
แฟชั�น สินคา้สาํหรับคุณหนู และสินคา้อื�นๆอีกมากมาย 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� พกัที� FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
� รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ"นชื�อของ
ญี�ปุ่น แบบไม่อั"น 
พิเศษ! ณ โรงแรมที�พกัแห่งนี"  ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ"าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออน
เซ็น เพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้ การอาบนํ"าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัที�ห้า ภูเขาไฟฟูจ ิ- เส้นทางเมเปิ? ล คาวากจูโิกะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกยีว - ย่านชินจูก ุ
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านขึ"นสู่  “ภูเขาไฟฟูจิ” ที�ตั"งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี�ปุ่นดว้ยความสูง f,UUp เมตรจากระดบันํ"าทะเล นาํ
ท่านขึ"นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั"น q” ของภูเขาไฟฟจิู (หรือชั"นสูงสุดที�ทางอุทยานฯอนุญาตให้
ขึ"นไดใ้นวนันั"นๆ) เพื�อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟโดยรอบ  จากนั"นนาํท่านสู่ “เส้นทางเมเปิ? ล คาวากจิู

โกะ (Kawaguchiko Maple Corridor)” กล่าวกนัวา่เป็นอีกหนึ�งจุดชมวิว ที�ชาวญี�ปุ่นนิยมมาชม “ใบเมเปิ" ล” ที�
ใหสี้แดงสม้แต่งแตม้ความสวยงาม ปลายกิ�งกา้นของตน้โคง้รับเขา้หากนัมองเห็นไดเ้ป็นลกัษณะคลา้ยอุโมงค ์
ใหภ้าพที�ประทบัใจกบัทุกท่านที�มาเยอืน ซึ�งอยูไ่ม่ไกลจากทะเลสาบคาวากจิูโกะ (ความสวยงามของสีสันใบไม้
...ขึ $นอยู่กับสภาพอากาศ) 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั"นนาํทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื�อนาํทุกท่าน “ล่องเรือโจรสลดั” (ล่องสั"น 14 นาที) ยงับริเวณ 
“ทะเลสาบอาชิ” เพื�อใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบนํ"าจืดขนาดใหญ่ที�เกิด
จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื�อกวา่ f,444 ปีที�แลว้ นาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพื�อเดินทางสู่ “ย่านชิน

จูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหนึ�งของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็น
พนัๆ ร้าน ซึ�งจะมีผูค้นนบัหมื�นเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้
มากมาย อาทิ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื"อผา้, รองเทา้แฟชั�น และเครื�องสาํอาง เป็นตน้ อิสระให้
ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซื"อ” สินคา้ตามอธัยาศยั  
� รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
� พกัที� APA HOTEL & RESORT MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

   
 

วนัที�หก ชมใบไม้เปลี�ยนสี ณ ถนนอโิจนามิก ิ- วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - ตลาดปลาซึกจิ ิ- 

ห้างไดเวอร์ซิตี? (หุ่นกนัดั?ม) - ออิอนพลาซ่า 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั"นนาํท่าน “ชมใบไม้เปลี�ยนสี” ณ “ถนนอโิจนามิก ิIcho Namiki” หรือ Ginkgo Avenue ซึ�งอยูภ่ายใน 
Meiji-jingu Gaien Park ซึ�งมีความหมายคือ “ถนนแปะก๊วย” ตน้แปะก๊วยนี�เองยงัเป็นตน้ไมป้ระจาํเมืองโตเกียว
อีกดว้ย ที�นี�เคยเป็นสถานที�เดินขบวนพาเหรดตอนจดังานโอลิมปิก ตลอดสองขา้งทางของถนนเสน้นี"  มีตน้
แปะก๊วยเปลี�ยนสีเหลืองอร่ามสวยงามสะดุจตาแก่ผูพ้บเห็นทั�วไป เฉียงใตข้องสวนอีกดว้ย (ความสวยงามของ
สีสันใบไม้...ขึ $นอยู่กับสภาพอากาศ) นาํทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วดัอาซากสุะ” วดัที�ไดชื้�อวา่
เป็นวดัที�มีความศกัดิy สิทธิy  และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที�สุดแห่งหนึ�งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์
เจา้แม่กวนอิมทองคาํที�ศกัดิy สิทธิy  ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ�งมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสิริมงคล
ตลอดทั"งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที�ตั"งของโคมไฟยกัษที์�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร 
ซึ�งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที�มีชื�อวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่
ตวัวหิารที�ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีชื�อวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซึ�งเป็นที�ตั"งของร้านคา้ขายของที�ระลึก
พื"นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจที�ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื"อเป็น
ของฝากของที�ระลึก และนาํทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ"าสุมิดะ 
“หอคอยโตเกยีวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการ
เมื�อวนัที� 33 พฤษภาคม 3qqq โดยหอนี" มีความสูง pf8 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ใน
มณฑลกวา่งโจว ซึ�งมีความสูง p44 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง qqf 
เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที�บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก
วดัอาซะกซุ่าที�เตม็ไปดว้ยกลิ�นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ 
� รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื�อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนั"นเดินทางสู่ “ตลาดปลาซึกจิิ (Tsukiji market)” เป็นตลาดคา้ส่งปลา, ผกั และ ผลไม ้ขนาดใหญ่ใจกลาง
กรุงโตเกียว ตลาดปลาแห่งนี"นบัเป็นที�ที�มีชื�อเสียงมากที�สุด และเป็นที�รู้จกักนัดีวา่เป็นหนึ�งในตลาดปลาที�ใหญ่
ที�สุดในโลกอีกดว้ย เนื�องจากมีการซื"อขายสินคา้ทะเล ตลาดนั"นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด 
และยงัเป็นแหล่งร้านอร่อยชื�อดงัของร้านซูชิ ซาชิมิ และ อาหารทะเล



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นานาชนิด นาํท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปปิ" งชื�อดงัอีกแห่งของญี�ปุ่นซึ�งตั"งอยูริ่มอ่าวโตเกียว สถานที�ออกเดท
ของหนุ่มสาวญี�ปุ่นที�ไดรั้บการโหวตวา่ “โรแมนติคที�สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ที�
พาดผา่นจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สญัลกัษณ์ของเมืองตั"งตระหง่านอยู ่รวมทั"ง “เทพี
สนัติภาพ” เวอร์ชั�นญี�ปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว และนาํท่านเดินทางสู่หา้ง “DiverCity Tokyo Plaza” 
ซึ�งเป็นอีกหนึ�งสถานที�ถูกสร้างขึ"นมาเพื�อดึงดูดนกัท่องเที�ยวทั"งชาวญี�ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์
“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปปิ" งขนาดใหญ่ที�มีร้านคา้ต่างๆ มารวมตวักนัอยูถึ่ง 1q8 ร้าน ท่านจะไดช้ม 
“หุ่นยนต ์GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-u Unicorn Gundam” ตวัโตเท่าขนาดจริง ยนืรอตอ้นรับท่านที�ดา้นหนา้
ของหา้ง ที�เป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของสถานที�แห่งนี"  อีกทั"งยงัมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่
ที�จะบอกผา่นความยิ�งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั�วโลก (ไม่รวมค่าเขา้ชม) นาํท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” 
ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญี�ปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เกต็ ใหท่้าน
เลือกซื"อสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
� รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   
 

วนัที�เจด็ สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
44.34 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG KKw 
4q.3q น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เปี� ยม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั"งโรงแรมต่างๆที�ระบุในรายการนี"อาจมีการปรับยา่น และสถานที�ตั"ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั"งนี" ยงัคงไวซึ้�งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการนาํเที�ยวเป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 

เดนิทาง  2I-2y พฤศจกิายน IJK2 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ"นไป 

ผูใ้หญ่ 8V,V44 บาท 
เดก็อาย ุU-11ปี / มีเตียง  8U,V44 บาท 
เดก็อาย ุ3-p ปี / ไม่มีเตียง 8q,V44 บาท 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) a,444 บาท 
ไม่ใชต้ั�วเครื�องบิน ลด (ทั"งเดก็และผูใ้หญ่) -16,444 บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ�ากวา่ 3 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั�วก่อนทาํการจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนี?ประกอบด้วย I ส่วน  
1.ค่าทวัร์รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม (ไม่รวมถึงตั�วเครื�องบิน)  

3.ค่าตั�วเครื�องบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ�มตามกฎหมาย) 
 

อตัราค่าบริการนี?รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม U% + หกั ณ ที�จ่าย f%  (เฉพาะค่าทวัร์) 
o ตั�วเครื�องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที�ระบุในโปรแกรม (ชั"นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ"ามนัที�สายการบินเรียกเกบ็ (คาํนวณ ณ วนัที� 1/U/3qp3) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที�พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 3 หรือ f ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเดก็อายตุ ํ�ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 3,444,444 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ q44,444 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง w ท่าน 
o นํ"าดื�มที�ญี�ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั"งหมด q วนั) 
 

อตัราค่าบริการนี?ไม่รวม 
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั�งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

o ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ" าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (f4 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี�ยนแปลงตั�ว กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี�ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที�) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย U วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ"ามนัที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ�มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 3,q44 เยน (ประมาณ a44 บาทไทย) เพิ�มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น ประเภทท่องเที�ยวระยะสั"น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ wu,uuu บาท 
o ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 34 วนั มิฉะนั"นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง |w-}J วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ J,uuu บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง Iw-|u วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ wu,uuu บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน Ju% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน wuu% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เนื�องดว้ยไม่ตอ้งยื�นวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเกบ็เอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที�ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า K เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที�ไม่สามารถทานได้, ที�นั�งที�ต้องการ, และเลขที�สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที�นั�ง หรือ 1q วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 

เงื�อนไขและข้อกาํหนดอื�นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิy ในการเลื�อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ�ากวา่ 34 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1q วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที�ระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั�วเครื�องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที�สาํรองที�นั�ง หากไม่มีการ

แจง้เรื�องไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ"นจากตั�วเครื�องบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั�วทุกชนิดเพิ�ม หากสายการบินปรับขึ"นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตั�วเครื�องบินขากลบัซึ�งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี"  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั"งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิy  ไม่สามารถ

เรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที�ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละ

แห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั"นหากท่านมีเหตุอนัใดที�ทาํใหท่้านไม่ไดท่้องเที�ยวพร้อมคณะตามรายการที�ระบุไว ้ท่านจะขอ
คืนค่าบริการไม่ได ้ 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

o ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการพาํนกัระยะสั"นในประเทศ
ญี�ปุ่นนั"น ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศเริ�มบงัคบัใชใ้นวนัที� w กรกฏาคม พ.ศ.IJJK และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้1q 
วนั (หากผูย้ื�นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นเกิน 1q วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั"นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม ถือเป็นเหตุผล
ซึ�งอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิy ที�จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั"งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื�นๆ 
รวมถึงไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํ
หนา้ที�ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที�ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิy ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิy ที�จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสาย
การบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่าง ๆ ที�เกิดเหนืออาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื�อเกิดการสูญหาย
ของ สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิy ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั"งนี"ทางบริษทัฯ จะ
ยดึถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั"งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


