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“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
11 – 16 กนัยำยน 2562 

42,900.- 
26 กนัยำยน – 01 ตุลำคม 2562 

 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดนิทาง 
15 ท่าน 

ไม่บังคบัทปิ 
ไกด์ / คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดนิทาง 
มนี า้ด่ืม 1 ขวด 

บริการทุกวนั 

ประกนัอุบัตเิหต ุ รสบัส + โรงแรม 
มาตรฐาน 

 

 
วนัทีห่นึ่ง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ 

2100 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง 

ดงันั้นผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 
 
 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ     

2 
สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) ( 00.05 – 08.00 ) – หมู่บ้านมรดกโลก 
“ชิราคาวาโกะ” – อดตีจวนผู้ว่า – ซันมาชิซูจ ิ

✈ 
 

HOTEL 
TAKAYAMA 
WASHINGTON 
HOTEL OR SIMILAR 

3 
ทำคำยำม่ำ – ตลำดเช้ำทำคำยำม่ำ – ปราสาทมตัสึโมโต้ – ช้อปป้ิง 

โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็   
  

 
HOTEL

MOTOSU VIEW 
HOTEL OR SIMILAR 

4 
โมโตสุ – ภูเขาไฟฟูจ ิสถานีที ่5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกยีว – 
ช้อปป้ิงชินจูก ุ

  - 
APA MAKUHARI 
HOTEL OR SIMILAR 

5 
โตเกยีว – วดัอาซะกซุ่า – หอคอยโตเกยีวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – 
ล่องเรือแม่น ำ้ซุมดิะ – ช้อปป้ิงโอไดบะ – สนำมบินฮำเนดะ 

  -  
6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 04.50 ) ✈    



วนัทีส่อง สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) ( 00.05 – 08.00 ) – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดตีจวนผู้ว่า – ซันมาชิซูจ ิ

0005 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 644 

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0800 ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอาทติย์อุทยั 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” น าท่านชมหมู่บา้นท่ีมีหลงัคาสูงมุงจากหมู่บา้นสไตล ์กสัโซ-สึคุริ 
เป็นสไตลญ่ี์ปุ่นดั้งเดิมแท้ๆ  ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือต่อสู่กบัสภาวะอนัรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวท่ี
มีหิมะตก ... ประเทศญ่ีปุ่นกา้วหนา้มีความเจริญทางดา้นเทคโนโลยแีละไฮเทคอยา่งท่ีสุด แต่ยงัคงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์  ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ...  หมู่บา้นชิราคาวาโกะไดรั้บการยกยอ่งเป็น “มรดกโลก” 
จากองคก์าร “ยูเนสโก้”  ใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี 1995 ซ่ึงยงัคงรักษาความเป็นธรรมชาติไดอ้ยา่งเหมือนเดิม ใหท่้านต่ืนตา
ต่ืนใจช่ืนชมกบัความสวยงามของ บา้นทรงโบราณท่ีอยูท่่ามกลางหุบเขา เพลิดเพลินกบัเสน่ห์และความสวยงามของตวั
บา้นหลงัคามุงฟางท่ีโดนปกคลุมดว้ยหิมะ ขาวโพลนหนาถึง 2-4 เมตร ในช่วงฤดูหนาว ใหค้วามรู้สึกราวกบัหมู่บา้นใน
เทพนิยาย ซ่ึงมีความสวยงามอยา่งมาก... ใหท่้านเพลิดเพลินกบับรรยากาศและชมความสวยงามของหมู่บา้นสไตลญ่ี์ปุ่นท่ี
ถูกโอบลอ้มดว้ยหิมะแห่งน้ี 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

 

 หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองท่ีถูกขนานนามวา่ “Little Kyoto” ดว้ยบรรยากาศอนัเก่าแก่
ท่ีอาบดว้ยจิตวิญญาณแห่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมตามจารีตแห่งยคุสมยัเกียวโตและเอโดะ  พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ 
ไปด้วยธรรมชาติ โอบลอ้มด้วยขุนเขาและวฒันธรรมอนังดงาม ... เพื่อน าท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ 
“อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า” ท่ีท างานและท่ีอยู่อาศัยของผู ้ว่าราชการจังหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี 
ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปี ท่ีแล้ว ท่านจะได้ชมถึง 
“ห้องท างาน” /  “ห้องพกัผ่อน” ท่ีแสนจะเรียบง่ายของผูป้กครองในอดีต 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ยา่นเมืองเก่าของญ่ีปุ่นมีอายกุวา่ 300ปี เป็นศูนยก์ลางการคา้ของเมืองทาคายาม่า 
ท่ี มีความเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านน้ีคืออาคารบ้านเรือนเป็นสไตล์แบบ 
ญ่ีปุ่นแท้ ๆ และสีของตัวอาคารจะมีสีน ้ าตาลและสีด าเท่านั้ น โดยในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่าน 



ท่ี มีส่ิงก่อสร้างท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ ของญ่ีปุ่น ตลอดสองข้างทางในย่านน้ีจะมีร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึก 
รวมถึงร้านอาหารใหไ้ดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ทำคำยำม่ำ – ตลำดเช้ำทำคำยำม่ำ – ปราสาทมตัสึโมโต้ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็   

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า” ท่ีเกิดข้ึนเม่ือสมยัเอโดะ 200 ปีท่ีผา่นมา โดยพวกเกษตรกรไดน้ าเอาผลิตผล 
จ าพวกดอกไม้ พืชผักมาจ าหน่ายเอง อีกทั้ งของท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือของเมืองทาคายาม่าด้วย ... ณ บริเวณริมแม่น ้ า                             
มิยากาวา่ เพ่ือให้ท่านไดต่ื้นตากบั “บ้านเรือน” ท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของ “สมัยเอโดะ” ในช่วงปี ค.ศ.1600-1868 
ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความโดดเด่นทางวฒันธรรมและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเฉพาะส่ิงหน่ึงท่ีผูค้นมกัจะ 
พูดถึงเสมอเม่ือนึกถึงสมัยเอโดะ คือการขยายตัวของชนชั้ นพ่อค้า และการพัฒนาศูนย์กลาง ชุมชนเมืองของ 
“โชกุนโทกุงาว่า” ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศสุดคลาสสิกกบับา้นเรือนต่าง ๆ ซ่ึงจะเปิดให้ท่านชม และเลือกซ้ึอสินคา้
ต่าง ๆ ตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองมตัสึโมโต้” เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสอง ในจงัหวดันากาโน่ มีความโดดเด่นทางดา้น
วฒันธรรมอนัเก่าแก่ และธรรมชาติอนัสวยงามอยา่งเทือกเขา Japan Alps ...เพ่ือน าท่านชมความงดงามของ “ปราสาท
มตัสึโมโต้” สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีโดดเด่น เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ และสวยงาม
ท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น และไดรั้บการข้ึนทะเบียน ให้เป็นสมบติัประจ าชาติท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น เป็นปราสาทท่ีสร้าง
ดว้ยไม ้5 ชั้น 6  คูหา ถูกสร้างข้ึนจากองคป์ระกอบ ทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหลายอยา่งใชสี้ด าเป็น
หลกัในการตกแต่ง ท าให้เกิดความรู้สึกท่ียิ่งใหญ่ และสุขมุ จนไดส้มญานามวา่ “ปราสาทอีกา” นอกจากน้ีปราสาทมตัสึ
โมโตย้งัมีศาลาชมดวงจันทร์ท่ีงดงาม แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมยัก่อน ให้ท่านช่ืนชมความงามของ
ปราสาทท่ีมีทศันียภาพของ เทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่นอนังดงามเป็นฉากหลงั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 

 



หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่  “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” ท่ีรวบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบ
เขาริม Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหวา่ง ภูเขาฟจิู-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ใหท่้านไดอิ้สระกบัการ
เลือกซ้ือเลือกชมสินค้าท่ีได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, 
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ 
Triumph หมวดสินคา้ Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori  เป็นตน้ ... นอกจากน้ียงัมี
หมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท ้ และราคาถูกกวา่ในห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวม
ไวใ้นพ้ืนท่ีกวา่ 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ … สมควรแก่เวลาน าท่าน เดิน
ทางเขา้สู่ท่ีพกัพร้อมทั้งอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ เพ่ือสุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผอ่นกบัการลองอาบ “ออนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่ใน
สไตลญ่ี์ปุ่นและ พกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 
วนัทีส่ี่ โมโตสุ – ภูเขาไฟฟูจ ิสถานีที ่5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดใน
โลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้ งปี ... น าท่านข้ึนสัมผสั
บรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกลชิ้ดท่ี “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออ านวย) 
อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” 
มากมายตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) 



 

หลังอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บ้านเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ ง 5  ของภูเขาไฟฟูจิ 
อยู่ระหว่างทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako โดยภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้ าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของ
หิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใต้ดินมาเป็นเวลานานมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบ
ประกาศจากกรมชลประทาน ของประเทศญ่ีปุ่นวา่น ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมี
ปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าใหมี้สาหร่าย และหญา้น ้ าเกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ย
กับมรกตอยู่ในน ้ า ท่านสามารถด่ืมน ้ าสะอาดอันศักด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือว่า หากใครได้ด่ืมก็จะ 
มีอายยุนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญ่ีปุ่นท่ีคลาคล ่าไปด้วยผูค้นและเทคโนโลยี 
ล ้ ายุคมากมาย ... เพื่อน าท่านช้อปป้ิง ณ “ย่านชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอนัดับหน่ึง 
ของนครโตเกียวในปัจจุบัน  สามารถแบ่งออกเป็น  2 ฝ่ั งใหญ่  ๆ  ด้วยกัน คือ ฝ่ังทิศตะวันตกเป็นย่านธุรกิจ 
ท่ี เต็มไปด้วยอาคารส านักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นท่ีตั้ งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan 
Government ซ่ึ งเป็นศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียว และฝ่ังทิศตะวันออกเป็นย่านแห่งสีสัน 
ท่ี เต็มไปด้วยห้ างสรรพสินค้า ช่ือดัง เช่น  Isetan, Takashimaya, Odakyu เป็นต้น  นอกจาก น้ีย ังมี ร้าน สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ , ร้านขายสินค้าแฟชั่น , ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ 
ซ่ึงเป็นแหล่งบนัเทิง ยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านจะไดเ้พลิดเพลินและสนุกสนานกบัการจบัจ่ายซ้ือของฝากจาก
ร้านคา้ต่างๆ มากมายในยา่นน้ี ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงั ๆ เส้ือผา้ และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆ ในสไตลแ์บบ
ญ่ีปุ่นกลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล MP-3, Walkman, CD-Player , คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา เป็นต้น นอกจากนั้ น 
ท่าน ยงัจะไดเ้ห็นแฟชัน่การแต่งตวั และวฒันธรรมต่าง ๆ ของเด็กวยัรุ่น และเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ในกรุงโตเกียว 
ท่ีนบัไดว้า่มีสไตลใ์นแบบความเป็นตวัของตวัเอง 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : APA MAKUHARI HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า โตเกยีว – วดัอาซะกซุ่า – หอคอยโตเกยีวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ล่องเรือแม่น ำ้ซุมดิะ – ช้อปป้ิงโอไดบะ – สนำมบินฮำเนดะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

 



น าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่
กวนอมิ” ท่ีเป็นทองสมัฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ์” ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี 
หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง “Made In 
Japan” แท ้ๆ รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือก
ชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี”  
(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก  เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมี
ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ 
หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ท่ีบรรจุ
เทคโนโลย ีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก ละแวกวดัอาซะกซุ่าท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (9) 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเปล่ียนบรรยากาศไป “ล่องเรือแม่น ้าซุมิดะ – โอไดบะ” ใกลก้ับสะพานแดงอะซุมะบะชิ 
(Azumabashi) มี จุดบริการล่องเรือไปตามแม่น ้ าซุ มิดะ (Sumida) เรียกว่า Tokyo Cruise ข้ึนจากท่าเรือ Asakusa 
โดยมากจะไปยงัเกาะปากแม่น ้ าหรือย่านโอไดบะ (Odaiba) การล่องเรือจะลอดผ่านสะพานต่าง ๆ ท่ีมีอยู่เกือบ 
10 สะพานตลอดเส้นทาง และวิวสองฝ่ังแม่น ้ า ซ่ึงบริเวณน้ีเรียกว่าอ่าวโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมวิวทิวทัศน์ 
สวย ๆ ขา้งทางระหวา่งอ่าวโตเกียว 

จากนั้นน าทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรยแ์ห่งโตเกียว ท่ีเกิดจากการถมทะเลดว้ยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล ้ายคุ
และ ทันสมยั เป็นเกาะท่ีแสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่น ท่ีสามารถสร้างส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ให้
เป็นไปไดข้ึ้นมา... ด่ืมด ่ากบัการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้าสวรรค์” (ferris wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น... ต่ืนตากบั
สีสันของแสงไฟท่ีประดบัประดา ท่านสามารถลองสัมผสับรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวท่ีมี “สะพานเรนโบว์” (Rainbow  
Bridge) พาดผ่าน และ มีแสงสีของกรุงโตเกียว ยามค ่าคืนเป็นฉากหลงั รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ”เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นยืนถือคบ
เพลิงอยู่ริมอ่าว... หรือช้อปป้ิง “ห้าง Diver City Tokyo Plaza” ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวภายใต้คอน
เซ็ปท์“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีมีร้านคา้ต่าง ๆ มารวมตวักนัถึง 154ร้านอาทิ UniQlo, Zara, 
H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์กันดั้มยกัษ์ท่ีหน้า
ห้างซ่ึงเพ่ิงมีการเปล่ียนเป็นรุ่นใหม่เม่ือปลายปีท่ีผ่านมา RX-0 Unicorn Gundam ตัวสูงกว่า 20 เมตร ยูนิคอร์นปรับ
เปล่ียนโหมดของใบหน้าได ้ทั้ งตวัหุ่นยนต์เรืองแสงไดม้ากกว่า 50 จุด เช่น บริเวณไหล่ สะโพก หน้าอก เป็นตน้ โดย
เปล่ียนจาก Unicorn Mode ไปเป็น Destroy Mode รวมค าพูดและฉากเด็ด… Unicorn Gundam ตวัล่าสุดท่ีมีโชวแ์สง สี 
เสียง และขยบัเกราะ เปิดเขา กนัเป็นเวลาอีกดว้ย (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชมและเคร่ืองเล่นต่าง ๆ) 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 



สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” 
 

วนัทีห่ก สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 04.50 ) 

0020 เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 661 

0450 ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 
 
 

 
 

 

 
 

     อตัราค่าบริการ  
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 42,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 32,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถอืเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



เง่ือนไขการช าระเงนิ    ✓ ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
   ✓ ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

 
กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีา และฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วซ่ีาไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมำยเหต ุ
 

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ 
ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 



8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่ำนเอง... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือท่ำนได้ท ำกำรจอง ทวัร์ญี่ปุ่น กบั ไทยฟลำย ทรำเวล จ ำกดั จำกน้ัน เจ้ำหน้ำทีจ่ะตดิต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรำยละเอียดกำรช ำระเงินโทร 02-7138992 ท่ำนสำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณ์จองได้ตลอดเวลำท ำกำรค่ะ 

 

 
 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ญี่ปุ่น
http://www.thaifly.com/

