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กาํหนดการเดนิทาง    28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562 **ปีใหม่** 
 
 

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว  
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เย็น 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ  - - -  

2 สนามบินนาริตะ– อุชิคุ ไดบุทสึ – หุบเขาฮานานุก ิ– เมอืงเซนได – ช้อปป้ิงอจิิบังโจ -   ริชมอน เซนได  
หรือเทยีบเท่า 

3 เมอืงมตัสึชิม่า - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า – ศาลเจ้าโกไดโด – วดัซุยงนัจิ –  

ภูเขาซาโอะ – ลานสก ี(ไม่รวมค่ากจิกรรมทุกชนิด) 
   ริชมอน ฟุคุชิมะ หรือ

เทยีบเท่า 

4 ทะเลสาบ 5 สี โกชิก ินูมะ – ปราสาทซึรุงะ - หมู่บ้านโออุจิจูคุ – เมอืงคินุกาว่า   - โรงแรมคนุิกาว่า 
พลาซ่า หรือเทยีบเท่า 

5 เมอืงนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชก ุ- ทะเลสาบชูเซ็นจิ – นํา้ตกเคกอน – โตเกยีว –  

ช้อปป้ิง – สนามบินฮาเนดะ  

 

 
-  

6 สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพฯ - - - - 
  

 
 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ - / - / - 

 19.30 น.                          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 
                 ทางเข้าที ่2  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  เจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอนิและ

สัมภาระในการเดินทาง 
 22.10 น.                           เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 640 

 
 

วนัทีส่อง สนามบินนาริตะ– อุชิคุ ไดบุทสึ 
หุบเขาฮานานุก ิ– เมืองเซนได – ช้อปป้ิงอจิิบังโจ 

- / เที่ยง / เย็น 

06.20 น. ถึงท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แล้ว  
นาํท่านเดินทางสู่ อุชิคุ ไดบุทสึ เป็นพระพทุธรูปสีบรอนส์ในอุชิคุจงัหวดัอิบารากิ สร้างข้ึนในปี1993 
ดว้ยความสูง120เมตรจึงเป็นพระพทุธรูปสีบรอนซ์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ในปี 1995 ไดถู้กบนัทึกลง 
หนงัสือกินเนสตข์องโลก มีขนาดเป็นสามเท่าของขนาดเทพีสันติภาพในนิวยอร์คและความสูงของ
พระนัง่ท่ีมีช่ือเสียงในวดัโทไดจิ ภายในรูปป้ันแบ่งออกเป็นห้าชั้น ซ่ึงแต่ละส่วนของรูปป้ันมีการจดั
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แสดงท่ีแตกต่างกนัไป สามารถเรียนรู้เก่ียวกบับทสวดมนตแ์ละการเทศน์ในศาสนาพุทธ โดยมีลิฟท์
นาํนกัท่องเท่ียวข้ึนไปท่ีความสูง85เมตร ซ่ึงมีชั้นสังเกตการณ์ท่ีระดบัหนา้อก ถา้อากาศดีคุณอาจจะ
เห็นทอ้งฟ้าหรือภูเขาไฟฟจิู 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ หุบเขาฮานานุก ิพื้นท่ีท่ีมีใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วงท่ีเตม็ไปดว้ยสีสันมากมาย

ลกัษณะเด่นของหุบเขาฮานานุกิคือภูมิทศัน์ท่ีสวยงามซ่ึงทอดตวัยาวไปตั้งแต่สะพาน Tsuchitake 
เร่ือยไปจนถึง Torisone มนัเป็นชั้นหุบเขาขนาดใหญ่และนํ้ าตกขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นจุดท่ีผูเ้ท่ียวชม
สามารถเพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติของหุบเขาในแต่ละช่วงฤดูกาลของทั้งส่ีฤดู การเดินเล่นชมวิว
เป็นส่ิงท่ีโดดเด่นมาก และยงัเหมาะกบัการปีนเขาดว้ยเช่นกนัสะพานแขวนขา้มนํ้ าตก Shiomi ขนาด 
60 เมตรทอดผา่นหุบเขาเป็นหน่ึงในจุดท่ีนกัท่องเท่ียวแวะชมมากท่ีสุดในพื้นท่ีน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่
สะพานในช่วงฤดูใบไมร่้วงท่ีจะแสดงใหเ้ห็นภาพก่ิงไมท่ี้ขนานคู่ไปกบัแม่นํ้า ทาํใหก้ลายเป็นหุบเขา
ใบไมเ้ปล่ียนสีแห่งฤดูใบไมร่้วงท่ีมีสีสัน นอกจากน้ี จากตวัสะพาน นักท่องเท่ียวยงัไดช้มนํ้ าตก 
Shiomi ซ่ึงจะตกลงดว้ยแรงดนัมหาศาล และแม่นํ้าฮานานุกิท่ีไหลผา่นหุบแคบๆ ดา้นล่าง 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได  จุดศูนยก์ลางของจงัหวดั  MIYAGI  และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในแถบตะวนัออกเฉียงเหนือ  เมืองศูนยก์ลางแห่งเศรษกิจ, วฒันธรรมและการเมือง  นอกจากน้ียงั
ไดรั้บการขนานนามว่า  เป็นเมืองแห่งตน้ไม ้ เน่ืองจากเมืองน้ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมสี้เขียว  มีความเจริญ
ทางดา้นวฒันธรรมการกิน ทาํใหมี้ร้านอาหารญ่ีปุ่นทุกชนิดและเป็นเมืองท่ีเหมาะแก่การซ้ือของ  ถา้
นัง่รถออกไปนอกเมืองเลก็นอ้ยยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าชม อยูอี่กมากมายสามารถเพลิดเพลินกบั
ความสวยงามของแถบตะวนัออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่นอย่างแน่นอน  หรือถา้เป็นเมืองท่ีอยู่ไม่ไกล
จากทะเลกส็ามารถอ่ิมอร่อยกบัอาหารทะเลสดอร่อย  ซ่ึงมีร้านใหเ้ลือกมากมาย 
นาํท่านสู่ อจิิบัง โจ (Ichibancho) ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงและใหญ่ท่ีสุดของเมืองเซนได เป็นแหล่งช้
อปป้ิงในร่ม มีหลงัคาตลอดแนวอยูติ่ดกบัสถานีรถไฟเซนไดและห้าง Loft ยา่นน้ีประกอบไปดว้ย
ถนนหลายเส้น มีร้านคา้ต่างๆ มากมาย รวมไปถึงหา้งสรรพสินคา้ ท่ีมีสินคา้หลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ
สินคา้น่ารักๆ สไตลญ่ี์ปุ่น อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้าน 100 เยน เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมริชมอน เซนได หรือเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่าม เมืองมัตสึชิม่า - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า – ศาลเจ้าโกไดโด – 

วดัซุยงันจิ – ภูเขาซาโอะ – ลานสก ี(ไม่รวมค่ากจิกรรมทุกชนิด) 
เช้า / เทีย่ง / เยน็ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึชิม่า  เป็นท่ีตั้งของอ่าวมตัสึชิม่า ท่ีเป็น 1 ใน 3 ของสถานท่ี ท่ีชาวอาทิตย์
อุทยัขนานนามว่า ‚นิฮอนซานเกอิ‛ หรือ 3 ทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีสุดของญ่ีปุ่น สถานท่ีอีกสองแห่งท่ี
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กล่าวถึงก็คือ เกาะมิยาจิม่า ใกลก้บั เมืองฮิโรชิม่า และ อ่าวอามาโนะฮาชิดาเตะ ทางดา้นเหนือของ
กรุงเกียวโต                       
จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า ชมความงดงามของหมู่เกาะหินปูนรูปร่างแปลกตากว่า 260 
เกาะ ซ่ึงตั้งเรียงรายกนัอยูท่ ัว่ไปในอ่าวให้นกัท่องเท่ียวไดจิ้นตนาการเป็นรูปลกัษณ์ต่างๆ และท่าน
จะไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตของชาวประมงท่ีน่ี ซ่ึงมีช่ือเสียงในเร่ืองการเล้ียงหอยนางรมคุณภาพ ระหว่าง
นั้นท่านจะสนุกสนานกบัการใหอ้าหารนกนางนวลท่ีจะบินตามเรือของเราไปตลอดทาง และจะคอย
บินโฉบรับอาหารจากมือเราเลยทีเดียว  พร้อมชมวดัโกะไดโด วดัซุยกงัจิ ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงของ
อ่าวมตัสึชิม่าใหท่้านไดเ้กบ็เก่ียวความประทบัใจไม่รู้ลืม 
นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโกไดโด (Godaido Shrine) ศาลเจา้คลาสสิกแห่งมตัสึชิมะซ่ึงไม่เปิดใหเ้ขา้
ชมดา้นในแต่จะมีการทาํพิธีเปิดศาลเจา้ทุกๆ 33 ปี ศาลเจา้โกไดโดสร้างดว้ยไมข้นาดเลก็กระทดัรัด
ตั้ งอยู่บนโขดหินบริเวณริมอ่าวมัตสึชิมะ ตัวศาลเจ้าสร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี 807 ตามแบบ
สถาปัตยกรรมโมโมยามะแต่หลงัท่ีเห็นในปัจจุบนัเป็นของท่ีสร้างข้ึนใหม่ในปี 1604 ตามบญัชาของ
ดาเตะ มาซามุเนะผูค้รองอาํนาจในช่วงนั้น 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วัดซุยงันจิ (Zuiganji Temple) วดัเก่าแก่ในนิกายเซนสร้างเม่ือปี 828 โดย       
พระจิคะคุ ไดชิ (Jikaku Daishi) บริเวณทางเขา้วดัมีตน้สนขนาดใหญ่อายหุลายร้อยปีเรียงรายเป็น
ทางยาวขนาบซา้ยขวา ในอดีตวดัซุยงนัจิแห่งน้ีมีช่ือว่า ‚วดัเอน็ปุคุจิ‛ (Enpukuji) ก่อนจะเปล่ียนมา
เป็นซุยงันจิดังปัจจุบันหลังจากดาเตะ มาซามุเนะสั่งให้ทาํการปฏิสังขรณ์ใหม่ในปี 1609 ซ่ึง
บรรยากาศในวดัค่อนขา้งสงบเงียบเหมาะแก่การทาํสมาธิอยา่งยิง่ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่าน ชมปีศาจหิมะ หรือ SNOW MONSTER โดยกระเชา้ไฟฟ้า ซ่ึงเกิดจากสายลมจากไซบีเรียท่ี

พดัพาหิมะมาปกคลุมตน้สนจาํนวนมาก เกาะเป็นผลึกนํ้ าแข็งก่อตวัเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจในชุด
ขาว จึงทาํให้ถูกกล่าวขวญักนัว่าเป็นปีศาจหิมะ โดยช่วงระยะเวลาท่ีหิมะก่อตวัและสามารถชม Ice 
Monster แบ่งออกเป็น 4 ช่วง เดือนธนัวาคม (Early Stage) หิมะเร่ิมตก เป็นช่วงก่อตวัเดือนมกราคม 
(Growth Stage) หิมะเร่ิมเกาะตวัข้ึนรูปเป็นทรงหางกุง้ เดือนกุมภาพนัธ์ (Golden Stage) เป็นช่วงท่ี 
Ice Monster ‘Juhyo’ มีขนาดใหญ่ท่ีสุด เดือนมีนาคม (Declining Stage) หิมะเร่ิมละลาย และ Ice 
Monster เร่ิมลดขนาดลง 
ใหท่้านเลือกสนุกกบักิจกรรมต่างๆ มากมายบนเทือกเขา ZAO ได ้อาทิเช่น การเล่นสกี, สโนวบ์อร์ด
, สโนวโ์มบิล [ไม่รวมค่าเช่าชุดสกี อุปกรณ์สกี และครูผูฝึ้กสอน] ซ่ึงเทือกเขา ZAO น้ีถือเป็นหน่ึงใน
เทือกเขา มีช่ือเสียงในหมู่นกัเล่นสกีท่ีนิยมความทา้ทาย มีพื้นท่ีเล่นสกีกวา้งใหญ่ขนาดเท่ากบัสนาม
ฟุตบอลจาํนวนส่ีร้อยกวา่สนาม เตม็ไปดว้ยเนินท่ีสูงชนั ท่ีเกิดจากการสร้างสรรคข์องธรรมชาติ 
(ไม่รวมค่ากจิกรรมทุกชนิดทีล่านสก ีหากท่านต้องการเล่นกจิกรรมบนลานสก ีกรุณาติดต่อไกด์คะ) 

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมริชมอน ฟุคุชิมะ หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่ี่ ทะเลสาบ 5 สี โกชิก ินูมะ – ปราสาทซึรุงะ 
หมู่บ้านโออุจิจูคุ – เมืองคนุิกาว่า 

เช้า / เทีย่ง / เยน็ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ 5 สีโกชิกินูมะ  ตั้งอยูใ่นอุทยานแห่งชาติ Bandai-Asahi บริเวณน้ีมีทั้ง
ทะเลสาบ บึงนอ้ยใหญ่ ร่วมทั้งบ่อนํ้ าพุร้อนหลายแห่ง ท่ีเกิดการจากระเบิดของภูเขาไฟ Bandai ใน
อดีต และแร่ธาตุในดินไม่ว่าจะเป็นแคลเซียม แมกนีเซียม คอ็ปเปอร์ หินปูน ฯลฯ ทาํให้สีของนํ้ าท่ี
สะทอ้นกบัแสงแดดดูมีหลากหลายสีสนั คนญ่ีปุ่นจึงเรียกท่ีน่ีวา่ Goshikinuma หรือบึงนํ้าหา้สี 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านเดินทางสู่  ปราสาทซึรุงะ  (Tsurugajo Castle) ซ่ึงแปลว่าปราสาทนกกระเรียน ตั้งอยูเ่มือง        

ไอสุ-วาคามทัสุ สร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี1384 โดย Ashina Naomori เพื่อเป็นกองบญัชาการทางทหาร
ในสมยัไอซึ จนกระทัง่ค.ศ.1868 เกิดสงครามโบชินและถูกเผาในสงครามกลางเมือง ปราสาทน้ีได้
ผา่นเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์มามากมาย ทาํใหโ้ดนทาํลายและสร้างข้ึนใหม่หลายคร้ัง โดยคร้ัง
ล่าสุดถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี1964 ปัจจุบนั เป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัศาสตร์ของเมืองไอสุ-วา
คามทัสุ รวมทั้งเคร่ืองเขินและดาบโบราณต่างๆ และในชั้น5 ของปราสาทมีจุดชมวิวให้ไดช้ม
ทิวทศัน์อนังดงามของตวัเมืองท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขารอบดา้น ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ และมีความ
งดงามเป็นอยา่งมาก 
นาํท่านสู่ หมู่บ้านโออุจิจูคุ (Ouchi-juku) ก็เป็นอีกหมู่บา้นหน่ึงท่ียงัคงอบอวลไปดว้ยกล่ินอายของ
อดีต ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั หมู่บา้นแห่งน้ีมีช่ือเสียงมาตั้งแต่สมยัสงครามจนถึงยุคเอโดะ ปัจจุบนั
ยงัคงสภาพเดิม แต่กิจกรรมการคา้การขายอาจเปล่ียนไปตามยคุสมยั สินคา้ท่ีนาํมาขายส่วนใหญ่จะ
เป็นสินคา้เก่ียวกบัของท่ีระลึกท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  เมืองคนุิกาว่า 

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมคนุิกาว่า พลาซ่า หรือเทยีบเท่า 
นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า “ออนเซ็น” เพือ่สุขภาพ และผวิพรรณทีด่ ี 

 

วนัทีห้่า เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชก ุ– ทะเลสาบชูเซ็นจิ – นํา้ตกเคกอน –  
โตเกยีว – ช้อปป้ิง – นาริตะ 

อาหาร เช้า / เที่ยง / - 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นทิวเขาในจงัหวดัโทะจิงิ อยูห่่างจากกรุงโตเกียวไป
ทางทิศเหนือประมาณ140กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่น
และชาวต่างประเทศ เป็นดั่งประตูสู่วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ ท่ีมีทิวทศัน์อนังดงามและยงัเป็น
ศูนยก์ลางของศาสนาพุทธและชินโตมาหลายศตวรรษ จนไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น “เมืองแห่งมรดก

http://www.marumura.com/travel/?id=4434
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โลก” ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้และไดช่ื้อว่าเป็นเมืองเลก็ๆ น่ารักท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวสาํคญัและ
สวยงามมากมาย ใหผู้ค้นไดไ้ปชมในทุกๆ ฤดู โดยเฉพาะฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี ท่ีน่ีจะเนืองแน่นไปดว้ย
นกัท่องเท่ียวท่ีรอคอยจะมาชมใบไมท่ี้รอเปล่ียนสีเป็นสีแดงเตม็ใบ 
นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจา้ประจาํตระกลู โทกุงาวะท่ีโด่งดงัในอดีต และยงัเป็นสุสาน
ของ โชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุนผูผ้ลิกพลนัชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่น เป็นสถาปัตยกรรมชั้นเยีย่ม
ของช่างฝีมือท่ีหาไม่ไดแ้ลว้ในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นการผสานสถาปัตยกรรมระหว่างพุทธและชินโต  
สร้างโดย   โชกุนรุ่นท่ี 3 ของตระกลูอิเอะยาสุ ภายในมีงานประติมากรรมท่ีเตม็ไปดว้ยอารมณ์และ
จินตนาการอยา่งมากมาย เช่น มงักร 100 หัว , แมวนอนหลบั , ลิงสามตวั และมงักรหัวเราะ ชม 
เจดีย์ 5 ช้ัน สถานท่ีเก็บพระธรรมคาํสอน, บทสวดมนต ์และส่ิงของมีค่า   แลว้ชม ‚งานแกะสลกั‛ 
อนัเป็นโบราณวตัถุท่ีลํ้ าค่า ท่ีมีมากกว่า 5,000 ช้ิน แลว้ต่ืนตากบั ซุ้มประตูโยเมมง อนัเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีมีความสาํคญัในแง่ประวติัศาสตร์ศิลป์ของญ่ีปุ่น และยงัเป็น ศิลปะช้ินเอก และมี
ช่ือเสียงของญ่ีปุ่น 
จากนั้นนาํท่านสู่ ทะเลสาบชูเซนจิ ทะเลสาบท่ีมีความงดงาม และมีช่ือเสียงของเมืองนิกโก ้
ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ‚นนัไต‛ ทาํให้ลาวาไหลมาปิดทางเขา้ออกของนํ้ า
จากแม่นํ้ า ‚ไดวะ‛ ทาํให้เกิดเป็นทะเลสาบข้ึน  และยงัเป็นแหล่งนํ้ าสาํคญัของนํ้ าตกเคกอนอีกดว้ย 
ใหท่้านชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบ  จากนั้นนาํท่านชม นํ้าตกเคกอน นํ้ าตกท่ีมีความสูงถึง 
100 เมตร เป็นนํ้าตกท่ีใหญ่ และยาวท่ีสุดในญ่ีปุ่น ซ่ึงไหลมาจากนํ้าในทะเลสาบชูเซนจิ ซ่ึงถือว่าเป็น
นํ้าตกท่ีสวยงามท่ีสุดในญ่ีปุ่น สมัผสักบัสายนํ้าท่ีเยน็ช่ืนฉํ่าใจ พร้อมชมความงามในระยะใกล ้  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
   นาํท่านเดินท่านเดินทางสู่เมืองหลวงโตเกยีว 

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงของราคาถูกและดี แบบมีคุณภาพตอ้งท่ีน่ี 
เพราะท่ีน่ีมีร้าน 100 เยนท่ีมีช่ือเสียง และใหญ่ท่ีสุด เป็นร้านดงัของนกัชอ้ปทั้งหลายท่ีเฝ้ารอเม่ือมาถึง
เมืองโตเกียว ท่ีน่ีท่านจะไดท้ั้ งเส้ือผา้ รองเทา้ สินคา้แฟชั่น ขนมญ่ีปุ่น กลอ้งถ่ายรูป สินคา้อุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ เป็นตน้ 

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า อสิระตามอธัยาศัย 
 

วนัทีห่ก สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ  

00.20 น.  เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 661  
04.50 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ กาํหนดการเดินทาง   28 ธันวาคม – 2 มกราคม 2562 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 65,900 62,900 62,900 59,900 8,900 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 40,900 37,900 37,900 35,900 - 

ราคาเดก็ทารก อายุ ตํา่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดนิทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดนิทางจาํนวน 10 ท่านขึน้ไป*** 

หากมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีนํา้มัน ณ. วนัที ่10 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีนํา้มนัขึน้ หากทางสาย

การบินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาํเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น        
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
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 ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่เพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ้าหนกัเกินกวา่สายการบินกาํหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตสาํหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็มดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ  

 
 
 
 

 
 

***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ทาํการจองทัวร์  ทางบริษทัฯ ถอืว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงือ่นไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจาํ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ กต็าม 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด*** 
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ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
กาํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ
หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    สาํหรับนํ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
(ท่านตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
    สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสมัภาระนํ้าหนกัเกิน 
(ท่านตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารทีเ่ดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่
จะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั 
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2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็น
ปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนื
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีทางกองตรวจคนเขา้
เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกั
อยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว 

 
  

 
 
 
 


