
 

 
 

 

 
 

 

 

    

 
** รื�นรมยช์มทิวทศัน์ดว้ยการนั�ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชมความงามของแม่นํ�าและใบไม้เปลี�ยนสี 
** สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวที� สก ีรีสอร์ท อาทิ สกี สโนวบ์อร์ด กระดานเลื�อน 
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ตกแต่งตอ้นรับวนัคริสตม์าสและเทศกาลปีใหม่ ณ Tokyo Dome City 
** สัมผสัวถีิชีวติยามเชา้ของชาว "เมืองทาคายาม่า" ทียงัคงอนุรักษค์วามเป็นอยู ่เมื�อสมยัเอโดะกวา่ 011 ปี 
** ใหท้่านไดผ้อ่นคลาย แช่นํ4าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิ�มไม่อั�น 
** บริการท่านดว้ยนํ4าดื�มที�ญี�ปุ่นท่านละ 3ขวด/วนั 

กาํหนดการเดนิทาง <->? ธันวาคม ABBC (วนัพอ่และวนัรัฐธรรมนูญ) 
 (หากท่านมีจองตั�วภายในประเทศ รบกวน ขอเที�ยวบินกบัเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ 
;1.11 น.  พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั�น > ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู ; เคาน์เตอร์ D 

 โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที� คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ�นเครื�อง 
;0.3A น.  เหินฟ้าสู่ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TGGAA  

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

วนัที�สอง  เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเกต็สึเคียว - วดัคิโยมิสึ(วดันํ4าใส) -  



   มิสุอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็ 
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญี�ปุ่นหลงัจากผา่นขั�นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ หลงัจากผา่นขั�นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมอืงอาราชิยาม่า” โดย “รถไฟสายโรแมนตกิ ( Sagano Romantic Train )”  เพื�อใหท่้านไดส้มัผสักบัเสน่ห์
ของรถไฟ ซึ�งมีมุมมองที�น่ารื�นรมยข์องทิวทศัน์ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มความงามของแม่นํ� า Arashiyama และ Kameoka  
สายลมและแสงแดดผา่นภูเขา หุบเขา ดว้ยบรรยากาศสุดโรแมนติก ท่ามกลางใบไม้เปลี�ยนสี ตลอดทาง (ขึ�นอยู่กับสภาพอากาศ)
จากนั�นนาํท่านชมความสวยงาม ร่มรื�น ของทิวไผ ่อนัเขียวขจี นบัหมื�นตน้ตลอดขา้งทาง ณ  “ป่าไผ่” ซึ�งเป็นอีกหนึ�งสถานที�
ท่องเที�ยวอนัขึ�นชื�อของเมืองเกียวโต จากนั�นนาํชม “สะพานโทเกต็สึเคยีว” สะพานที�สวยงาม และเป็นบริเวณที�ชาวญี�ปุ่นชื�น
ชอบ และเลื�องลือวา่เป็นจุดชมววิที�สวยที�สุดอีกแห่งในเกียวโต 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั�นนาํท่านชม “วดัคโิยมสึิ” วดัที�สร้างขึ�นบนเนินเขาโดยการใชท่้อนซุงนาํมาวางเรียงกนัและไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดก
โลกอีกแห่งหนึ�ง นมสัการสิ�งศกัดิT สิทธิT และดื�ม “นํ� าศกัดิT สิทธิT สามสาย” ที�เชื�อวา่เมื�อดื�มแลว้จะประสบความสาํเร็จสามดา้นคือ 
“สุขภาพ อายยุนืยาวและความสาํเร็จดา้นการศึกษา” ชมบรรยากาศภายในวดัที�เตม็ไปด้วยใบไม้เปลี�ยนสี เป็นฉากหลงัที�สวยงาม 
เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที�ระลึกอยา่งยิ�ง (ขึ�นอยู่กับสภาพอากาศ) อิสระกบัการเลือกซื�อของที�ระลึกบนถนนสาย “กานํ4าชา” อาทิ
เช่นเครื�องปั� นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี�ปุ่น พวงกญุแจ พดัญี�ปุ่นลายซากรุะ ก็สามารถหาซื�อที�นี�ไดเ้ช่นกนั  
นาํท่านเดินทางสู่ “มสุิอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็” ซึ�งเป็น Outlet Malll ดว้ยพื�นที�กวา่ 39,300 ตารางเมตร ที�นี�จึงรวบรวมร้านคา้แบ
รนดเ์นมชั�นนาํที�มีชื�อเสียงไวม้ากกวา่ 240 ร้าน อาทิเช่น COACH, ONITSUKA, ADIDAS, NIKE, PERRY เป็นตน้ใหท่้านได้
ซื�อสินคา้มากมายในราคาลดพิเศษ จากนั�นนาํท่านสู่ “เมอืงนาโกย่า” เพื�อเขา้สู่ที�พกั 
� รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

� พกัที� KKR NAGOYA HOTEL OR SAKAE TOKYO INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั a ดาว 

    
 

วนัที�สาม เมืองกุโจฮะจิมัง – โรงงานผลิตโมเดลอาหาร - บ่อนํ4าโซกซุิย - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -  

ทาคายาม่าจินยะ(ด้านนอก) – ย่านซันมาชิซูจิ - ออนเซ็น 
 � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ “เมอืงกโุจฮะจมิงั” สมัผสัเสน่ห์แห่งเมืองเลก็ๆท่ามกลางขนุเขา ที�ยงัคง
ความเป็นญี�ปุ่นในอดีตครั� งสร้างเมืองในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 3m นาํท่านชม “โรงงานผลติโมเดล

อาหาร” ซึ�งกโุจฮะจิมงัเป็นเมืองหลกัในการผลิตโมเดลของอาหารชนิดต่างๆ ทั�งราเมน ซูชิ ผกัและ
ผลไม ้ที�วางประดบัตกแต่งและเชิญชวนลูกคา้ตามร้านอาหารทั�วญี�ปุ่น  
จากนั�นนาํท่านชม “บ่อนํ4าโซกซุิย” เป็นบ่อนํ� าตน้แบบภูมิปัญญาชาวบา้นที�สร้างไวส้าํหรับใชใ้น

ครัวเรือน ตั�งอยูก่ลางเมืองกโุจ ฮาจิมงั มีการแบ่งบ่อนํ� าออกเป็น > ส่วนดว้ยกนัโดยแต่ละบ่อจะถูกใชใ้นวตัถุประสงคที์�แตกต่าง
กนัออกไป อาทิ ส่วนแรก เอาไวส้าํหรับดื�ม ส่วนที�สองเอาไวซ้าวขา้ว ส่วนที�สามเอาไวส้าํหรับลา้งผกัและส่วนสุดทา้ยเอาไว้
สาํหรับลา้งเครื�องมือ อุปกรณ์เครื�องครัวต่างๆ นั�นเอง นาํท่านเดินชมความงดงามและเป็นเอกลกัษณ์ของเสน้ทางเลียบคลอง
ขนาดเลก็แตใ่สสะอาดมีปลาคาร์ฟแหวกวา่ยอยูเ่ป็นฝงู แฝงดว้ยมนตเ์สน่ห์ที�หาชมไดย้ากในปัจจุบนั นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น
มรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นาํท่านชมสถานที�พิเศษสุด ซึ�งแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี�ปุ่นโบราณ 
หมู่บา้นที�ไดรั้บเลือกจากองคก์าร ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมื�อปี ค.ศ. 3ppA ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซึ�งเป็น
แบบญี�ปุ่นดั�งเดิม ชื�อนี�ไดม้าจากคาํวา่ กสัโช ซึ�งแปลวา่พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นที�หลงัคาชนัถึง m1 องศา มีลกัษณะคลา้ย
สองมือที�พนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 3q เมตร และมีความกวา้ง 31 เมตร ซึ�งโครงสร้างของบา้นสร้างขึ�นโดยไม่



ใชต้ะปูแมแ้ตต่วัเดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะที�ตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ ใหอิ้สระท่านเดินชม
ความสวยงามของหมู่บา้นแห่งนี�ตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั�นนาํท่านสู่ “ทาคายาม่าจนิยะ” หรือ จวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน) เป็นทั�งที�ทาํงาน และที�
อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 3rm ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูโตกกุาวา่ ในสมยัเอโดะ หรือกวา่ 
011 ปีที�แลว้ใหท่้านเลือกชมและซื�อสินคา้พื�นเมือง ณ “เขตเมอืงเก่าซันมาชิซูจ”ิ ซึ�งเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆ ที�
ยงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นโบราณ และกลิ�นไอในสมยัเอโดะกวา่ 011 ปีก่อน ใหท่้านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ 
� รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

� พกัที� HIDA PLAZA HOTEL OR   RYU RESORT & SPA TAKAYAMA หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
พิเศษ! ณ โรงแรมที�พกัแห่งนี�  ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ� าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนเซ็น เพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้ การ
อาบนํ� าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกาย
อีกดว้ย 

    
 

วนัที�สี�  ตลาดเช้าทาคายาม่า - ไร่วาซาบิไดโอะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - โอชิโนะ ฮัคไค – 

  ออนเซ็น + ขาปูยกัษ์ไม่อั4น 
 � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํทุกท่านชม “ตลาดเช้าทาคายาม่า” สมัผสัวถีิชีวติยามเชา้ของชาวเกษตรกรทียงัคงอนุรักษว์ถีิ ชีวติ และความเป็นอยู ่ 
เมื�อสมยัเอโดะกวา่ 011 ปี อยา่งดียิ�ง โดย เหล่า เกษตรกร ยงัคงอนุรักษ ์แต่งกาย แบบพื�นเมืองดั�งเดิม นาํสินคา้ผลิต ผลพืชไร่,  
ไมด้อก, ผกั, ผลไม ้และ ผลิตผลทางการเกษตร นอกจากนี�  ยงันาํ อาหารพื�นเมืองปรุงสดๆ รสยอดเยี�ยม รวมถึงของที�ระลึกเมือง
ทาคายาม่า นาํมาจาํหน่ายโดยตรงในราคาถูก เป็นกนัเอง จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ “ไร่วาซาบิไดโอะ” ตื�นตาตื�นใจกบั “ตน้วาซา
บิ”มากมาย พร้อมเรียนรู้ถึงขั�นตอนการเพาะปลูกและการนาํมาทาํเป็นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื�อขนมและของที�ระลึกที�ทาํมา
จากวาซาบิสดๆ หรือจะเลือกชิม“ไอศกรีมรสวาซาบิ” รสชาติดั�งเดิมที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแถบนี� เท่านั�น อิสระใหท่้านได้
บนัทึกภาพความงามของแปลงวาซาบิตามอธัยาศยั 

� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่เมืองมตัสึโมโต ้ชม “ปราสาทมตัสึโมโต้” (ดา้นนอก) สญัลกัษณ์ของเมือง และไดชื้�อวา่เป็น 3 ใน 0 
ปราสาทที�มีความสวยงามที�สุดของญี�ปุ่น ที�สามารถรอดพน้การถูกทาํลายจากเพลิงของสงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทมี
ผนงั ที�ทาดว้ยสีดาํสนิททาํใหมี้ฉายาวา่ ปราสาทอีกาดาํ จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ� าที�เกิดจากการละลายของ
หิมะบนภูเขาไฟฟจิู ที�ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื�นดิน และซึมไปยงับ่อนํ� าแต่ละบ่อ ดงันั�นนํ� าที�อยูใ่นบ่อ จะเป็นนํ� า
ที�ใสสะอาด และสดชื�นมาก ในปี 1985 สถานที�แห่งนี�ยงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งนํ� าจากธรรมชาติที�ดีที�สุดของ
ญี�ปุ่นอีกดว้ย 
� พกัที� TOMINOKO HOTEL OR FUJINOBO HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

� รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ ใหท่้านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ�นชื�อของญี�ปุ่น แบบไม่อั�น 
พิเศษ! ณ โรงแรมที�พกัแห่งนี�  ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ� าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนเซ็น เพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้ การ
อาบนํ� าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกาย
อีกดว้ย 



   
 

วนัที�ห้า   ภูเขาไฟฟูจิ - สก ีรีสอร์ท - ย่านชินจูกุ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo Dome City    
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั�นนาํท่านขึ�นสู่  “ภูเขาไฟฟูจ”ิ ที�ตั�งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี�ปุ่นดว้ยความสูง 0,rrm เมตรจากระดบันํ� าทะเล นาํท่านขึ�นชม
ความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั�น A” ของภูเขาไฟฟจิู (หรือชั�นสูงสุดที�ทางอุทยานฯอนุญาตใหขึ้�นไดใ้นวนันั�นๆ)  
เพื�อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที�สามารถมองเห็นทะเลสาบทั�งหา้กระจายอยูโ่ดยรอบ  นาํท่านไดส้มัผสัความสนุกสนาน
บน “สกรีีสอร์ท” สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว ์บอร์ด กระดานเลื�อนหิมะ ฯลฯ หรือเลือกพกัผอ่น
อิริยาบถกบัการนั�งจิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื�อของที�ระลึกหลากหลายเวอร์ชั�น เก็บภาพแห่งความประทบัใจกบัมุม
สวยๆที�มีลานหิมะสีขาวซึ�งมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงั (รวมค่าเขา้ลานสกี แต่ไม่รวมกระดานเลื�อนและอุปกรณ์สกี) 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั�นเดินทางสู่ มหานครโตเกยีว นาํท่านสู่ “ย่านชินจูก”ุ ชอ้ปปิ� งกนัต่อกบัยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหนึ�งของกรุงโตเกียว 
ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัร้าน ซึ�งจะมีผูค้นนบัหมื�นเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยม
อีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, นาฬิกา, เสื�อผา้, รองเทา้แฟชั�น และเครื�องสาํอาง เป็นตน้ อิสระให้
ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซื�อ” สินคา้ตามอธัยาศยั จากนั�นนาํทุกท่านชม “เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว” ที�จดัขึ�น
ทุกๆปีที� “Tokyo Dome City” ที�นี�มีการจดัแสดงไฟLED ราวๆ ;ลา้นดวง ตอ้นรับเทศกาลสาํคญัๆช่วงฤดูหนาวอยา่งวนั
คริสตม์าสและวนัขึ�นปีใหม่ และที�นี�ถือเป็นที�จดัเทศกาลประดบัไฟฤดูหนาวที�ใหญ่ที�สุดในโตเกียวอีกดว้ย  
�รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
� พกัที� SHINJUKU NEW CITY OR APA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

     
 

วนัที�หก   พระราชวงัอมิพเีรียล - ศาลเจ้าเมจิ (ผ่าน) - ย่านฮาราจูกุ - วดัอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - 

   โอไดบะ -  ห้างไดเวอร์ซิตี4 (หุ่นกนัดั4ม) - ออิอนพลาซ่า 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั�นนาํท่านผา่นชม “พระราชวงัอมิพเีรียล”  อนัเป็นที�ประทบัของพระจกัรพรรดิ และ พระราชวงศข์องญี�ปุ่น ตั�งอยูท่่ามกลาง
หมู่แมกไมที้�ไดรั้บการบริจาคมาจากประชาชนทั�วประเทศเมื�อครั� งสร้างพระราชวงัในสมยัสมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ดว้ยเนื�อที�
กวา่ ;r1 เอเคอร์ ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินขนาดมหึมาและคูนํ� าสมยัเอโดะ ชมสวน “โคเคียวไกเอน” ที�เตม็ไปดว้ยสนดดัสวยๆ
มากมายอายกุวา่ 311 ปี ถ่ายภาพเป็นที�ระลึกกบั “สะพานนิจูบาชิ” ที�เชื�อมลานหินกรวดขนาดใหญ่ดา้นนอกพาดผา่นคูพระราชวงั
ชั�นในโดยมี “ฟชิุมิยากรุะ” (หอฟชิุมิ) เป็นฉากหลงั นาํท่านผา่นชม “ศาลเจ้าเมจ”ิ ศาลเจา้ชินโตที�สาํคญัของมหานครโตเกียว ได้
เคยถูกทาํลายในช่วงสงครามโลกครั� งที�สอง และไดรั้บการบูรณะขึ�นใหม่ในปี ค.ศ. 3pAq โดยมีเอกลกัษณ์เด่นคือซุม้ประตทีู�ทาํ
ดว้ยไมที้�ใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่น จากนั�นเดินทางสู่ “ย่านฮาราจูก”ุ แหล่งรวมแฟชั�นทนัสมยัของวยัรุ่นญี�ปุ่น อิสระกบัการชอ้ปปิ� งยงั 
“ตรอกทาเคชิตะ” สองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เสื�อผา้ เครื�องประดบั รองเทา้ กระเป๋า ร้านฟาสทฟ์ดูที�วนัสุด



สปัดาห์จะเป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มกัมาแต่งหนา้และเปลี�ยนเสื�อผา้กนั ร้านเครป
ญี�ปุ่นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปปิ� งแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซนัโด” ดว้ยบรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตึก
ร้านคา้ที�ออกแบบและตกแตง่สไตลย์โุรป นมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วดัอาซะกซุะ” วดัที�ไดชื้�อวา่เป็นวดัที�มีความ
ศกัดิT สิทธิT  และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที�สุดแห่งหนึ�งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํที�ศกัดิT สิทธิT  
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ�งมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสิริมงคลตลอดทั�งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที�ตั�งของ
โคมไฟยกัษที์�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร   ซึ�งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที�มีชื�อ
วา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที�ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีชื�อวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซึ�งเป็นที�ตั�ง
ของร้านคา้ขายของที�ระลึกพื�นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจที�ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านได้
เลือกซื�อเป็นของฝากของที�ระลึก หลงัจากชอ้ปปิ� งนาํทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ� าสุ
มิดะ “หอคอยโตเกยีวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเมื�อวนัที� ;; 
พฤษภาคม ;AAA โดยหอนี� มีความสูง m0> เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึ�งมีความสูง 
m11 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง AA0 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายท
รี”ที�บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกซุ่าที�เตม็ไปดว้ยกลิ�นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ นาํ
ท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ” ยา่นเมืองใหม่ที�เกิดจากการถมทะเลขึ�นมาเป็นเกาะ เดินทางสู่หา้ง “DiverCity Tokyo Plaza” ซึ�งเป็น
อีกหนึ�งสถานที�ถูกสร้างขึ�นมาเพื�อดึงดูดนกัท่องเที�ยวทั�งชาวญี�ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” 
แหล่งชอ้ปปิ� งขนาดใหญ่ที�มีร้านคา้ต่างๆ มารวมตวักนัอยูถึ่ง 3A> ร้าน ท่านจะไดช้มหุ่นยนต ์GUNDAM ตวัโตเท่าขนาดจริง ยนื
รอตอ้นรับท่านที�ดา้นหนา้ของหา้ง ที�เป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของสถานที�แห่งนี�  อีกทั�งยงัมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme 
Park แห่งใหม่ที�จะบอกผา่นความยิ�งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั�วโลก (ไม่รวมค่าเขา้ชม) จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลา

ซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั�นนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสื�อผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้ที
มีคุณภาพดีจากประเทศญี�ปุ่นแตร่าคาแสนจะถูก เพื�อใหท่้านไดช้อ้ปปิ� ง และเลือกซื�อของฝากอยา่งเตม็ที�ก่อนเดินทางกลบั อิสระ
ใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซื�อ” สินคา้ที�สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบา้นไดต้ามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา 
เดินทางสู่ “สนามบนิฮาเนดะ” เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
�อาหารกลางวนัและอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

    
 

วนัที�เจ็ด   สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
11.;1 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 6G> 
1A.;1 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เปี� ยม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

เดนิทาง 4-10 ธันวาคม ABBC (วนัพ่อและวนัรัฐธรรมนูญ) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ�นไป 

ผูใ้หญ่ BA,w?? บาท 



เดก็อาย ุr-33ปี / มีเตียง  A1,p11 บาท 
เดก็อาย ุ;-m ปี / ไม่มีเตียง >q,p11 บาท 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) q,111 บาท 
ไม่ใชต้ั�วเครื�องบิน ลด (ทั�งเดก็และผูใ้หญ่) -3q,111 บาท 

 
อตัราค่าบริการนี4รวม 
o ตั�วเครื�องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที�ระบุในโปรแกรม (ชั�นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ� ามนัที�สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที� A/q/;AAq) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที�พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ ; หรือ 0 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,111,111 บาท(กรณีเสียชีวติ) วงเงินท่านละ A11,111 บาท(ค่ารักษาพยาบาล) 
        *** เด็กอายตุ ํ�ากวา่ 1ปี และผูใ้หญ่อาย ุ76ปีขึ�นไป จะไดรั้บความคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุเพียงครึ� งเดียว A1% *** 
                         **ไม่คุม้ครองเดก็อายตุ ํ�ากวา่ 6เดือน และผูใ้หญ่อาย ุ86ปีขึ�นไป ** 
o ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
o นํ� าดื�มที�ญี�ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั�งหมด > วนั) 
 
อตัราค่าบริการนี4ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม r% และค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 0% 
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 (01 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี�ยนแปลงตั�ว สาํหรับผูที้� ไปและ/หรือกลบั ไม่พร้อมพร้อมคณะ (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที�) 
o ค่าธรรมเนียมนํ� ามนัที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ โดยประมาณ ;,111 เยน/ท่าน (m11 บาทไทย) 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ประเภทท่องเที�ยวระยะสั�น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง / ชําระเงนิ / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมดัจาํท่านละ >?,??? บาท 
o ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ ;1 วนั มิฉะนั�นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณียกเลกิการเดนิทาง a>-<B วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจาํท่านละ B,??? บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดนิทาง A>-a? วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจาํท่านละ >?,??? บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดนิทาง 11-20 วนัก่อนเดนิทาง ยดึเงนิ B?% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดนิทาง 10 วนัก่อนเดนิทาง ยดึเงนิ >??% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 



o เนื�องดว้ยไม่ตอ้งยื�นวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  
เพียงแต่ส่ง สําเนาหน้าพาสปอร์ตที�ชัดเจน และมอีายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า G เดอืน 
พร้อมระบุห้องนอน,อาหาร,ที�นั�งที�ต้องการ,และเลขที�สะสมไมล์ ควรแจง้พร้อมสาํรองที�นั�ง หรือ 3A วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 

เงื�อนไขและข้อกาํหนดอื�นๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิT เปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที�ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั�วเครื�องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที�สาํรองที�นั�ง หากไม่มีการแจง้เรื�องไว ้จะไม่

สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ�นจากตั�วเครื�องบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั�วทุกชนิดเพิ�ม หากสายการบินปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตั�วเครื�องบินขากลบัซึ�งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี�  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิT  ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที�ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั�นหากท่านมีเหตุอนัใดที�ทาํใหท่้านไม่ไดท่้องเที�ยวพร้อมคณะตามรายการที�ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้ 
o ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการพาํนกัระยะสั�นในประเทศญี�ปุ่นนั�น ทางรัฐบาล

ญี�ปุ่นไดป้ระกาศเริ�มบงัคบัใชใ้นวนัที� > กรกฏาคม พ.ศ.ABBG และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้3A วนั (หากผูย้ื�นประสงคจ์ะพาํนกัใน
ประเทศญี�ปุ่นเกิน 3A วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวซ่ีาตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั�นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ�งอยูน่อกเหนืออาํนาจ
และความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิT ที�จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั�งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื�นๆ รวมถึงไกดจ์ะไม่สามารถ
รอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที�ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทาํการ
ติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที�พาํนกัอยู่
ในประเทศไทย แตจ่ะทาํหนา้ที�ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิT ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิT ที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, อุบติัเหต,ุ ภยั
ธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่าง ๆ ที�เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื�อเกิดการสูญหายของ สมัภาระระหวา่ง
การเดินทาง แตจ่ะไม่รับผิดชอบตอ่การสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิT ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั�งนี�ทางบริษทัฯ จะยดึถือและคาํนึงถึงความ
ปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 

 


