
 
 

 
 

 
 

 
            

** ชมความงามของทุ่งดอกไมฮิ้ตาชิไคฮิน ณ ลานกวา้งของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน 
** สนุกสนานกบักิจกรรมเกบ็ “แอปเปิ� ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั$นในสวน 
** ชมเส้นทางใบไมเ้ปลี'ยนสีอนัสวยงาม “เส้นทางอโิระฮะซากะ” 
** นั'ง “กระเช้าอะเคจิไดระ” เพื'อชมความงามของใบไมเ้ปลี'ยนสี  
** สัมผสับรรยากาศ “เมอืงคาวาโกเอะ” ที'ยงัคงความเก่าแก่สมยัเอโดะ จนไดฉ้ายาวา่ “ลติเติ�ลเอโดะ” 
** ตระการตากบั อุโมงคเ์มเปิ$ ลแดง ณ คาวากจิุโกะ 
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํ�าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิ'มไม่อั$น 
** บริการท่านดว้ยนํ�าดื?มที?ญี?ปุ่ นท่านละ 2ขวด/วนั 

 

กาํหนดการเดนิทาง 2-7(เปิดใหม่), 7 - 12, 9 - 14 พฤศจิกายน IJKL 
(หากท่านมีจองตั�วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที�ยวบินกบัเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาริตะ 
27.9: น. พร้อมกนัที'ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั$น = ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที' คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ$นเครื'อง 
2B.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี'ปุ่น โดยสายการบินไทย เที'ยวบินที' TG 64P 

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



วนัที?สอง สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) - สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ� ล) 

              - เส้นทางอโิระฮะซากะ - นั?งกระเช้าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์เลต็ 
0I.15 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี'ปุ่น หลงัจากผา่นขั$นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 นาํท่านเดินทางสู่ “สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park)” สวนดอกไมที้'ตั$งอยูบ่น เนินเขาโคเชีย 

(Kochia Hill) ครอบคลุมพื$นที' 9T,::: ตารางเมตร ระหวา่งทางนาํท่านแวะชมและถ่ายรูปกบั “พระพุทธรูป อุชิคุ 

ไดบุทสึ” ที'ไดรั้บการบนัทึกจากกินเนสบุค๊วา่ เป็นรูปปั$ นพระพุทธรูปปางยนื ที'หล่อจากทองสัมฤทธิX ที'สูงที'สุด
ในโลก(ไม่รวมค่าเขา้ชมองคพ์ระและสวน) จากนั$นนาํท่านเดินทางต่อเพื'อเขา้ชม “สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์” 
ท่านจะไดช้ม “ทุ่งดอกโคเชีย”  เป็นไมพุ้ม่ชนิดหนึ'งที'มีตน้กาํเนิดมาจากยโุรปตอนใต ้โดยไมพุ้ม่สามารถเปลี'ยน
สีได ้9 สี ตามช่วงเวลา ช่วงหนา้ร้อนพุม่ไมจ้ะเป็นสีเขียว ช่วงตน้ฤดูใบไมร่้วงพุม่ไมจ้ะเปลี'ยนเป็นสีแดง ต่อมา
กลายเป็นสีเหลือง จนเขา้ฤดูใบไมร่้วงจะเปลี'ยนเป็นสีนํ$าตาล เมื'อแหง้สามารถนาํมามดัรวมเป็นไมก้วาดได ้
สวยอศัจรรยแ์ถมมีประโยชน์ และชม “ทุ่งดอกคอสมอส” ที'พร้อมผลิบานภายรอบบริเวณลานดอกไมก้วา้ง ดอก
คอสมอสมีหลากสีผสมผสานกนัอยา่งสวยงาม ใหท้่านเดินเล่นและเก็บภาพประทบัใจภายในสวนตามอธัยาศยั..
(ความสวยงามของดอกไม้ขึ$นอยู่กับสภาพอากาศ)    
จากนั$นนาํท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ� ล)” ซึ' งเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไมห้ลากหลายชนิด
ทั$ง ลูกสตรอเบอรี'  เชอรี'  แอปเปิ$ ล เมล่อน และผลไมอื้'นๆ ซึ' งจะผลดักนัออกผลตั$งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง 
ตุลาคม แลว้อิสระใหท้่านไดส้นุกสนาน กบัการชิมผลไมต้ามฤดูกาลจากสวนผลไมช้ั$นนาํสดๆ ตามอธัยาศยั  

 � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํทุกท่านชมทิวเขาทางตะวนัตกของเมืองเป็นส่วนหนึ'งของอุทยานแห่งชาตินิกโก ้เป็นที'ตั$งของนํ$าตก 
และทางชมทิวทศัน์ที'กล่าวกนัวา่สวยงามที'สุดแห่งหนึ'งในญี'ปุ่น ตลอดเส้นทางสัมผสัความสวยงามของแมกไม้
นอ้ยใหญ่ที'พร้อมใจกนัเปลี'ยนสี สลบัสีสันสวยงามสุดแสนโรแมนติกของ “เส้นทางอิโระฮะซากะ” เป็นทางโคง้
หกัศอกที'มีถึง =[ โคง้ ทาํให้ท่านสามารถชมทศันียภ์าพที'สวยงามของขนุเขาและแมกไมที้'มีความสวยงามของ
ใบไมเ้ปลี'ยนสี (ความสวยงามของสีสันใบไม้...ขึ $นอยู่กับสภาพอากาศ) 
 จากนั$นนาํท่าน “นั?งกระเช้าอะเคจิไดระ” ใหท้่านไดส้ัมผสัทศันียภาพมุมสูง
แบบพาโนราม่าของทะเลสาบ ซึ' งตั$งอยูบ่นเชิงภูเขานนัไต เกิดจากทะเลสาบที'
ก่อตวัจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนนัไตในอดีต ซึ' งเป็นทะลสาบที'
อยูสู่งที'สุดในญี'ปุ่น เหนือระดบันํ$าทะเล 2,B\: เมตร ทาํใหอ้ากาศที'นี'เยน็ตลอดปี 
อีกทั$งท่านจะไดรั้บชมความงามของนํ$าตกเคกอน ที'มีแหล่งตน้นํ$าของนํ$าตก
ไหลมาจากทะเลสาบจูเซนจิ ความงามของนํ$าตกนี$  ถูกจดัอนัดบัวา่สวยที'สุด หนึ'งในสามของนํ$าตกในประเทศ
ญี'ปุ่น 
ในกรณีที?นั?งกระเช้าอะเคจิไดระไม่ได้ อาจนําทุกท่านสู่นํ�าตกเคกอนโดยลฟิต์ (ขึ�นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 นาํท่านเดินทางสู่ “ซาโนะ เอาท์เลต็” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั$นนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, 
เสื$อผา้ เป็นตน้ เพื'อใหท้่านไดช้อ้ปปิ$ ง และเลือกซื$อของฝากอยา่งเตม็ที' 

 � รับประทานอาหารคํ'าแบบอิสระ เพื'อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 � พกัที' CANDEO HOTEL SANO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 



    
 

วนัที?สาม เมอืงคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - ภูเขาไฟฟูจิ - เส้นทางเมเปิ� ล คาวากูจิโกะ - ออนเซ็น+ขาปู

ยกัษ์ไม่อั�น 
 � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ที'ยงัคงไวซึ้' งวฒันธรรมและกลิ'นอายในสมยัเอโดะ 
บรรยากาศของเมืองนี$ท่านจะไดพ้บเห็น บา้นโกดงัของพอ่คา้ในสมยัก่อนตั$งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ
ระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คุณจะรู้สึกวา่ไดเ้ดินทางยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณ
จะไดส้ัมผสัความเป็นญี'ปุ่นแบบดั$งเดิมแท้ๆ  และซึมซบัความรู้สึกในสมยัเอโดะ ซึ' งไม่สามารถพบเห็นไดที้'
โตเกียว และเดินสู่ “ย่านคาชิย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกที'มีชื'อเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซึ' งเป็น
ถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ยแกว้หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญี'ปุ่นดั$งเดิมถึง BB ร้าน ร้านขายลูกกวาดใน
ตรอกนี$จะส่งต่อรสชาติที'คุน้เคยและชวนใหนึ้กถึงความหลงัของวนัที'ผา่นไป เมื'อใครก็ตามไดล้องยา่งกา้วเขา้ไป
ในร้านเหล่านี$  จะรู้สึกวา่ตวัเองกลบัไปเป็นเด็กอีกครั$ ง สถานที'แห่งนี$ เป็นที'ที'ทาํใหผู้ค้นทุกรุ่นตื'นเตน้ ทั$งเด็กๆ ที'
ไม่คุน้เคยกบัลูกกวาดแบบดั$งเดิมและผูใ้หญ่ที'อยากรําลึกถึงความหลงั 

 � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านขึ$นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที'ตั$งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี'ปุ่นดว้ยความสูง 9,\\I เมตรจากระดบันํ$าทะเล นาํท่าน
ขึ$นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั$น T” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั$นสูงสุดที'ทางอุทยานฯอนุญาตใหขึ้$น
ไดใ้นวนันั$นๆ) จากนั$นนาํท่านสู่ “เส้นทางเมเปิ� ล คาวากูจิโกะ (Kawaguchiko Maple Corridor)” กล่าวกนัวา่
เป็นอีกหนึ'งจุดชมววิ ที'ชาวญี'ปุ่นนิยมมาชม “ใบเมเปิ$ ล” ที'ใหสี้แดงส้มแต่งแตม้ความสวยงาม ปลายกิ'งกา้นของ
ตน้โคง้รับเขา้หากนัมองเห็นไดเ้ป็นลกัษณะคลา้ยอุโมงค ์ใหภ้าพที'ประทบัใจกบัทุกท่านที'มาเยอืน ซึ' งอยูไ่ม่ไกล
จากทะเลสาบคาวากจิูโกะ (ความสวยงามของสีสันใบไม้...ขึ $นอยู่กับสภาพอากาศ) 
� พกัที' TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
� รับประทานอาหารคํ?า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ$นชื'อของญี'ปุ่น แบบไม่อั$น 

 พิเศษ! ณ โรงแรมที'พกัแห่งนี$  ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ$าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพื'อผอ่นคลายความเมื'อยลา้ การอาบนํ$าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเมื'อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   

 



วนัที?สี? โอชิโนะ ฮัคไค - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา - ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ (BUS) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหา

นครโตเกยีว - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี� (หุ่นกนัดั�ม) - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German 

Village 
 � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ$าที'เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที'ใชเ้วลาอนัยาวนาน ใน
การไหลลงมาสู่พื$นดินและซึมไปยงับ่อนํ$าแต่ละบ่อ ดงันั$นนํ$าที'อยูใ่นบ่อจะเป็นนํ$าที'ใสสะอาดและสดชื'นมาก ใน
ปี 1985 สถานที'แห่งนี$ยงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหล่งนํ$าจากธรรมชาติที'ดีที'สุดของญี'ปุ่นอีกดว้ย 

 เพื'อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟโดยรอบ และนาํท่านผา่นชม “ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา” ความสวยงามทาง
ธรรมชาติของ “ดอกซุซุก”ิ เป็นทุ่งหญา้ที'ติดอนัดบัหนึ'งในร้อยของทิวทศัน์ดอกไมที้'ดีที'สุดในคานากาวะ และ
ทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่กลายเป็นสีเหลืองทองเมื'อแสงอาทิตยส์าดส่องใตท้อ้งฟ้าอนัสดใส ยงัเป็นหนึ'งในหา้สิบ
ของจุดชมวิวที'เยี'ยมที'สุดอีกดว้ย จากนั$นนาํทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื'อเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดย
รถบสั) หุบเขานรก ที'เกิดขึ$นจากการปะทุขึ$นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื'อหลายพนัปีก่อน ทาํใหเ้กิดบ่อนํ$าร้อนผดุ
ขึ$นมาจากใตดิ้น นํ$าและควนัเหล่านี$จะมีส่วนผสมของกาํมะถนัอยูด่ว้ยโดยความร้อนของนํ$าที'ผดุขึ$นมานั$น
สามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว และไข่ที'ตม้จากบ่อนี$ เปลือกของไข่จะมีสีดาํสนิทซึ'งคนญี'ปุ่นเชื'อกนัวา่ “กิน
ไข่ดาํหนึ'งฟองจะทาํใหอ้ายยุนืขึ$นเจ็ดปี” 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่าน “ล่องเรือโจรสลดั” (ล่องสั$น 2: นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพื'อใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศ
ธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบนํ$าจืดขนาดใหญ่ที'เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื'อกวา่ 9,::: ปีที'
แลว้ จากนั$นเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” และนาํท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปปิ$ งชื'อดงัอีกแห่งของญี'ปุ่นซึ' ง
ตั$งอยูริ่มอ่าวโตเกียว สถานที'ออกเดทของหนุ่มสาวญี'ปุ่นที'ไดรั้บการโหวตวา่ “โรแมนติคที'สุด” ของโตเกียว 
สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ที'พาดผา่นจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลกัษณ์
ของเมืองตั$งตระหง่านอยู ่รวมทั$ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั'นญี'ปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว และนาํท่าน
เดินทางสู่หา้ง “DiverCity Tokyo Plaza” ซึ' งเป็นอีกหนึ'งสถานที'ถูกสร้างขึ$นมาเพื'อดึงดูดนกัท่องเที'ยวทั$งชาว
ญี'ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปปิ$ งขนาดใหญ่ที'มีร้านคา้ต่างๆ มา
รวมตวักนัอยูถึ่ง 2T= ร้าน ท่านจะไดช้ม “หุ่นยนต ์GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-P Unicorn Gundam” ตวัโตเท่า
ขนาดจริง ยนืรอตอ้นรับท่านที'ดา้นหนา้ของหา้ง ที'เป็นเสมือนสัญลกัษณ์ของสถานที'แห่งนี$  อีกทั$งยงัมี 
“GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่ที'จะบอกผา่นความยิ'งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั'วโลก (ไม่
รวมค่าเขา้ชม) จากนั$นใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบัหมู่บา้นเยอรมนัภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมนักบั 
“เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village” การประดบัประดาตกแต่งไฟดว้ยหลอดแอลอีดีกวา่ B
ลา้นดวงในช่วงฤดูหนาวของที'นี'ยิ'งใหญ่ที'สุดในจงัหวดัจิบะและถือเป็น “หนึ'งในสามการประดบัประดาไฟที'
ยิ'งใหญ่ที'สุดในภูมิภาคตะวนัออก” อีกดว้ย 
� รับประทานอาหารคํ'าแบบอิสระ เพื'อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 � พกัที' NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 



    
 

วนัที?ห้า วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - ตลาดปลาซึกจิิ - ย่านชินจูก ุ- ออิอนพลาซ่า 
 � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วดัอาซากุสะ” วดัที'ไดชื้'อวา่เป็นวดัที'มีความศกัดิX สิทธิX  และไดรั้บ
ความเคารพนบัถือมากที'สุดแห่งหนึ'งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํที'ศกัดิX สิทธิX  
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ' งมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื'อความเป็นสิริมงคลตลอดทั$งปี ประกอบกบัภายใน
วดัยงัเป็นที'ตั$งของโคมไฟยกัษที์'มีขนาดใหญ่ที'สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึ' งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตู
ทางเขา้ที'อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที'มีชื'อวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที'ประดิษฐานเจา้แม่
กวนอิมทองคาํ มีชื'อวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซึ' งเป็นที'ตั$งของร้านคา้ขายของที'ระลึกพื$นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ 
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที'ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื$อเป็นของฝากของที'ระลึก และนาํ
ทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ$าสุมิดะ “หอคอยโตเกยีวสกาย 

ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที'สูงที'สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเมื'อวนัที' BB พฤษภาคม 
BTTT โดยหอนี$ มีความสูง I9= เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึ' งมีความ
สูง I:: เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง TT9 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที'บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าที'เตม็ไป
ดว้ยกลิ'นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั$นนาํท่านสู่ “ตลาดปลาซึกจิิ (Tsukiji market)” เป็นตลาดคา้ส่ง
ปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคา้ส่งที'กระจายอยูใ่นโตเกียวนั$น ตลาดปลา
แห่งนี$นบัเป็นที'ที'มีชื'อเสียงมากที'สุดและเป็นที'รู้จกักนัดีวา่เป็นหนึ'งในตลาดปลาที'ใหญ่ที'สุดในโลกอีกดว้ย 
เนื'องจากมีการซื$อขายสินคา้ทะเลกวา่ 2000 ตนัต่อวนั ในปี 2016 นั$น คาดวา่จะมีการยา้ยตลาดแห่งนี$ไปยงั 
Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนั$นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดที'คึกคกัอยูเ่กือบ
ตลอดเวลา และค่อนขา้งยุง่ในบางช่วงเวลา จะมีรถสกตูเตอร์ขบัไปมา รวมทั$งรถบรรทุกที'ใชข้นส่งปลา ทั$งคน
ซื$อและคนขายจะดูเร่งรีบ ทาํใหเ้ป็นสเน่ห์ดึงดูดนกัท่องเที'ยวใหแ้วะเวยีนมาเที'ยวชม ภายในตลาดนั$นเป็นเป็น 2 
ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ'งมีร้านคา้ปลีกและร้านอาหารตั$งเรียงรายเป็นจาํนวนมากและส่วนภายในซึ'งเป็น
บริเวณที'ร้านคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกิจและเป็นจุดที'มีการปรมูลปลาทูน่าที'มีชื'อเสียง 
� รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื'อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
นาํท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหนึ'งของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้และ
ร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึ' งจะมีผูค้นนบัหมื'นเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่าน
เลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครื'องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื$อผา้, รองเทา้แฟชั'น และเครื'องสาํอาง เป็น
ตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซื$อ” สินคา้ตามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” 
ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญี'ปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่าน
เลือกซื$อสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื'อเตรียมตวัเดินทางกลบั 



 � รับประทานอาหารคํ'าแบบอิสระ เพื'อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   
 

วนัที?หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
::.B: น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที'ยวบินที' TG 6KL 
:T.BT 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 โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนาํเที'ยวเป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 

เดนิทาง  2-7(เปิดใหม่), 7 - 12 , 9 - 14 พฤศจิกายน IJKL 

((รับส่วนลด L,PPP บาท)) จากราคาเดมิ z{,|PP.->>จ่ายเพยีง zI,|PP.- 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ$นไป 

ผูใ้หญ่ =9,7:: บาท >>> 42,|PP บาท 

เดก็อาย ุ\-22ปี / มีเตียง  =2,7:: บาท >>> 40,|PP บาท 
เดก็อาย ุB-I ปี / ไม่มีเตียง 97,7:: บาท >>> {�,|PP บาท 
พกัเดี'ยวจ่ายเพิ'ม (จากราคาผูใ้หญ่) I,::: บาท 
ไม่ใชต้ั�วเครื'องบิน ลด (ทั$งเดก็และผูใ้หญ่) -27,::: บาท 

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

**สทิธิ�พเิศษเหนอืใคร** 
(สําหรับทา่นที�จองและมัดจําลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 เดอืนกอ่นเดนิทาง) 

ฟร.ี.เปลี�ยนชื�อ (ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนักอ่นเดนิทาง) 

ฟร.ี.ยกเลกิ (ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นเดนิทาง) 

รบัเพิ�ม..สว่นลด 5,000 บาท (สําหรับเด็กไมเ่สรมิเตยีง) 



 

อตัราค่าบริการนี�รวม 
o ตั�วเครื'องบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที'ระบุในโปรแกรม (ชั$นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ$ามนัที'สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที' 9:/T/BTI1) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที'ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที'พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ B หรือ 9 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ'ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ B,:::,::: บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ T::,::: บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง L ท่าน 
o นํ$าดื'มที'ญี'ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั$งหมด 4 วนั) 
 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ'ม \%  
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 (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที'กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี'ยนแปลงตั�ว กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี'ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที') 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย \ วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ$ามนัที'ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ'มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ B,::: เยน (ประมาณ I:: บาทไทย) เพิ'มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี'ปุ่น ประเภทท่องเที'ยวระยะสั$น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 

เงื?อนไขการสํารองที?นั?ง / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ LP,PPP บาท 
o ส่วนที'เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ B: วนั มิฉะนั$นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง {L-zJ วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ J,PPP บาท (นบัจากวนัที'ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง IL-{P วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ LP,PPP บาท (นบัจากวนัที'ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน JP% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที'ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน LPP% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที'ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เนื'องดว้ยไม่ตอ้งยื'นวซ่ีาเขา้ประเทศญี'ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที?ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า K เดือน 



พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที?ไม่สามารถทานได้, ที?นั?งที?ต้องการ, และเลขที?สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที'นั'ง หรือ 2T วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 

เงื?อนไขและข้อกาํหนดอื?นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX เปลี'ยนแปลงราคาในกรณีที'มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที'ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั�วเครื'องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที'สาํรองที'นั'ง หากไม่มีการแจง้

เรื'องไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที'เกิดขึ$นจากตั�วเครื'องบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั�วทุกชนิดเพิ'ม หากสายการบินปรับขึ$นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตั�วเครื'องบินขากลบัซึ' งยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที'ยวนี$  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั$งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิX  ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที'ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั$นหากท่านมีเหตุอนัใดที'ทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเที'ยวพร้อมคณะตามรายการที'ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี'ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี'ปุ่นให้กบัคนไทยที'มีวตัถุประสงคเ์พื'อการพาํนกัระยะสั$นในประเทศ
ญี'ปุ่นนั$น ทางรัฐบาลญี'ปุ่นไดป้ระกาศเริ'มบงัคบัใชใ้นวนัที' L กรกฏาคม พ.ศ.IJJK และสามารถพาํนกัในประเทศญี'ปุ่นได ้2T 
วนั (หากผูย้ื'นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี'ปุ่นเกิน 2T วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์'นๆ จะตอ้งยื'นขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที'ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั$นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ'งอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX ที'จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั$งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื'นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที'วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที'
ประสานงานและเจา้หนา้ที'จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที'กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที'พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที'ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิX ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX ที'จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที'เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ'งของสูญหายตามสถานที'ต่าง ๆ ที'เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที'เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื'อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX ที'จะเปลี'ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั$งนี$ทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมื'อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั$งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื'อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


