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NT157
ทวัรญ์ปีุ่ น โตเกยีว โอซากา้ นาโกย่า ฟจู ิ7 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 7 วัน 4 คนื ,

TAKAYAMA HOTEL  , TOKYO HOTEL  , GUJO HACHIMAN ONSEN  , KYOTO HOTEL

วดัโทไดจ ิ- เกยีวโต - อาราชยิามา่ - ป่าไผ ่- สะพานโทเก็ตสเึคยีว - ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิาร ิ
ชอ้ปปิง JR KYOTO STATION - ทะเลสาบบวิะ - ศาลเจา้ชริาฮเิงะ - ถนนตน้สน Metasequoia Namiki

ชอ้ปปิง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM - เมอืงกุโจฮาจมิงั - พพิธิภณัฑก์ุโจฮะจมิงั - ชมการสาธติระบําพนืเมอืง
รา้นมดี Hamono-ya Sansu - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ทาคายามา่ - ทะเลสาบคาวากูจโิกะ - กจิกรรมชงชา

ภูเขาไฟฟจู ิชนั 5 - ชอ้ปปิงชนิจูกุ - สวนฮติาช ิซไีซด ์พารค์ - ทุง่ดอกโคเคยี - ชบิูยา่ - โอไดบะ - ไดเวอรซ์ติ ี- อควาซติี

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - โอซากา้(สนามบนิคนัไซ)

19.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย
เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ

23.15 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG622 (สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)



วนัท ี2
โอซากา้(สนามบนิคนัไซ) - นารา - วดัโทไดจ ิ- เกยีวโต - อาราชยิามา่ - ป่าไผ ่- สะพานโทเก็ตสเึคยีว - ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิาร ิ- ชอ้ปปิง
JR KYOTO STATION

06.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ดา่นศลุกากร
และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้
[สําคญัมาก!! ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้

นําทา่นสู ่เมอืงนารา (Nara) อดตีเมอืงหลวงเกา่ของชาวญปีุ่ น ทตัีงขนึมาในปี 710 และไดรั้บอทิธพิลของศาสนาพทุธอย่างเต็มที
จนกระทังถงึปัจจบัุนนียังคงมสีถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรม์ากมาย รวมไปถงึวัดวาอารามทเีกา่แกท่สีดุอกีดว้ย

จากนันเดนิทางสู ่วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วัดหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรือ ไดบทุส ึ(Daibutsu of Nara)
นับเป็นหนงึในวัดทมีชีอืเสยีงมากทสีดุและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญปีุ่ นอย่างมาก จดุเดน่ คอือาคารหลักของวัดแหง่นี
เป็นอาคารไมท้ใีหญ่ทสีดุในโลก หลวงพอ่โตหรือ ไดบตุส ึยังเดน่ทปีระดษิฐานดา้นในอาคารหลักนี
ซงึก็เรียกไดว้า่มขีนาดทใีหญ่มากทสีดุของญปีุ่ น มคีวามสงูมากถงึ 15 เมตร วัดแหง่นีนันถูก สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรูไ้ด ้
และเป็นทชีนืชอบสําหรับนักทอ่งเทยีวก็คอืเจา้กวางนอ้ยใหญ่ทเีดนิควักไขวไ่ปมา
ซงึก็สามารถใหอ้าหารกวางเหลา่นันดว้ยขนมแซมเบท้ทํีามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมรีา้นทขีายราคาก็จะอยู่ประมาณหอ่ละ 150 เยน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) อดตีเมอืงหลวงและทพํีานักของจักรพรรดญิปีุ่ น ในชว่งปี 794 – 1868 และปัจจบัุนนีก็เป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ
7 ของประเทศ รวมทังมปีระชากรอกีราว  ๆ1.4 ลา้นคน ซงึสภาพบา้นเมอืงยังคงอนุรักษ์เอาไวใ้นสภาพอดตีซะเป็นสว่นมาก 

นําทา่นไปยัง อาราชยิามา่ (Arashiyama) เป็นอกีเขตหนงึทนัีกทอ่งเทยีวนยิมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกยีวโต
โดยเรมิเป็นทนียิมตังแตส่มัยเฮอัน (794-1185) เป็นตน้มา
และจะมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางมาเทยีวชมกันอย่างคับคังในชว่งทดีอกซากรุะบานและชว่งใบไมแ้ดงหรือใบไมเ้ปลยีนสี
ตัวเมอืงอาราชยิาม่านันจะคกึคักมากในชว่งวันหยุด มทัีงรา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทยีวไดเ้รือยๆ
สถานททีไีดรั้บความนยิมอกีทหีนงึเมอืมาถงึเมอืงนีก็คอื อุโมงคป่์าไผ ่(Bamboo) ทางเดนิทโีอบลอ้มดว้ยตน้ไผส่เีขยีวทสีงูมาก
สว่นทางตอนเหนือของเมอืงนันจะมวัีดเล็ก  ๆกระจายอยู่ทัวไปตามภเูขาทเีขยีวชะอุ่ม

จดุทอ่งเทยีวทสีวยงามอกีทนีงึก็คอืซากาโน่ ทตัีงของ สะพานโทเก็ตสเึคยีว (Togetsukyo)  ซงึเป็นเหมอืนสญัลักษณ์อาราชยิาม่า
เป็นสะพานทใีชข้า้มแม่น ้าํสายใหญ่ของเมอืง ซงึอยู่ไม่ใกลก้ับตัวเมอืงมากนัก

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นการคา้ของเกยีวโต

นําชม ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิาร ิ(Fujimi-inari) หรือ ศาลเจา้จงิจอกเป็นศาลเจา้ชนิโต (Shinto) ทมีคีวามสําคัญแหง่หนงึของเมอืงเกยีวโต
มชีอืเสยีงโดง่ดังจาก ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate)
หรือเสาประตสูแีดงทเีรียงตัวกันขา้งหลังศาลเจา้จํานวนหลายหมนืตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้วทังภเูขาอนิาร ิ(Mt. Inari)
ทผีูค้นเชอืกันวา่เป็นภเูขาศักสทิธ ์โดย เทพอนิาร ิ(หรือ พระแม่โพสพ ตามความเชอืของไทย) จะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบรูณ์
การเก็บเกยีวขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นาตา่ง  ๆและมักจะมจีงิจอกเป็นสตัวค์ูก่าย (บา้งก็วา่ทา่นชอบแปลงร่างเป็นจงิจอก)
จงึสามารถพบเห็นรูปปันจงิจอกมากมายดว้ยเชน่กัน ศาลเจา้แหง่นีมคีวามเกา่แกม่ากถูกสรา้งขนึตังแตก่อ่นสรา้งเมอืงเกยีวโตซะอกี
คาดกันวา่จะเป็นชว่งประมาณปีค.ศ. 794 หรือกวา่พันปีมาแลว้ อกีทังทแีหง่นียังไดเ้ป็นสว่นหนงึของภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ เรือง MEMOIRS OF
GEISHA อกีดว้ย

เดนิทางสู ่สถานรีถไฟเกยีวโต (JR KYOTO STATION) เป็นสถานีรถไฟสายหลักของเกยีวโต
และเป็นหนงึในสถานีรถไฟทใีหญ่ทสีดุของประเทศญปีุ่ น มกีารออกแบบอาคารใหด้สูมัยใหม่ และยังเป็นแหลง่ศนูยร์วมรา้นคา้
รา้นอาหารมากมายตังอยู่เรียงรายทังดา้นในและดา้นนอกสถานี แถมทนีียังมศีนูยก์ารคา้ Porta ขนาดใหญ่ใหไ้ดช้อ้ปปิงกันอกีดว้ย

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง***

ทพีกั
KYOTO HOTEL หรือเทยีบเทา่



วนัท ี3
ทะเลสาบบวิะ - ศาลเจา้ชริาฮเิงะ - ถนนตน้สน Metasequoia Namiki - ชอ้ปปิง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM - แช่น้าํแรธ่รรมชาติ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม ทะเลสาบบวิะ (Lake Biwa) หรือ บวิะโกะ (Biwa-Ko) ทะเลสาบน ้าํจดืตังอยู่ในจังหวัดชงิะ บนเกาะฮอนชู
หากเคยอ่านวรรณกรรมโบราณหลายเรืองของญปีุ่ นก็จะพบกับชอืของทะเลสาบบหิวะนีอยู่บอ่ยครังเนืองจากสถานทตัีงอยู่ไม่ไกลจากเมอืงเกยีวโตซงึเป็นอดตีเมอืงหลวงของญปีุ่ น
วรรณกรรมในสมัยนันจงึใชท้ะเลสาบบวิะเป็นเป็นฉากประกอบซะสว่นมาก และ
ทะเลสาบนียังเป็นศนูยร์วมของแม่น ้าํหลายสายทไีหลมาบรรจบกันจนกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ครอบคลมุพนืทรีาว 670 ตารางกโิลเมตร
ชอืเดมิของทะเลสาบคอื “โอม”ิ (Omi) แตม่าเปลยีนเป็น บหิวะโกะในสมัยเอโดะ
และจากขอ้มูลของนักวทิยาศาสตรส์รุปไดว้า่ทะเลสาบบหิวะมอีายุเกา่แกเ่ป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทเีดยีว

จากนันเดนิทางสู ่ศาลเจา้ชริะฮเิงะ (Shirahige Shrine) เป็นศาลเจา้ทปัีจจบัุนไดรั้บความสนใจจากผูค้นจํานวนมากในฐานะจดุเสรมิดวงชะตา
ตังอยู่ในเมอืงทะคะชมิะ (Takashima City) ทางฝังตะวันตกของทะเลสาบบวิะ สรา้งขนึเมอืราว 1,900 ปีกอ่น
และเป็นศาลเจา้ทมีปีระวัตศิาสตรเ์กา่แกย่าวนานทสีดุในจังหวัดชงิะ (Shiga)
เชอืกันวา่ศาลเจา้แหง่นีเป็นทสีถติยข์องเทพเจา้ทใีหพ้รเพอืใหม้อีายุยืนยาว ม ีเสาโทรอิ ิสแีดง
ซงึเป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ยืนตระหงา่นอยู่กลางทะเลสาบ เป็นภาพภมูทัิศนท์งีดงามราวภาพวาด

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
เดนิทางสู ่ถนนตน้สน Metasequoia Namiki ถนนทเีสน้ตรงทปีกคลมุไปดว้ยตน้สนพันธุ ์Metasequoia หรือเรียกอกีชอืวา่ ตน้เมตา้
ตังอยู่ชานทะคะชมิะ (Takashima City) สองขา้งทางเต็มไปดว้ยตน้เมตา้จํานวนกวา่ 500 ตน้
แตล่ะตน้ปลกูเรียงรายอย่างเป็นระเบยีบทังสองขา้งทาง บางชว่งกงิกา้นของตน้เมตา้จะโนม้เขา้หากัน
ราวกับเป็นอุโมงคต์น้ไมเ้ป็นววิทน่ีาตนืตาตนืใจ ความงามของถนนทวิสนนีสามารถชมไดท้กุฤดู
คอืในชว่งฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้นทวิสนจะเขยีวชอุ่มเป็นพุม่สวยงาม
สว่นชว่งฤดใูบไมร้่วงคอืประมาณกลางเดอืนพฤศจกิายนเป็นชว่งทตีน้เมตา้ผลัดใบเป็นสสีม้เหลอืง
สว่นในฤดหูนาวกงิกา้นของตน้เมตา้จะถูกปกคลมุไปดว้ยหมิะขาวโพลน เป็นทัศนียภาพทงีดงามหายากในญปีุ่ น

นําทา่นสู ่MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA
ใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงรา้นคา้แบรนดเ์นมชนันําและรา้นอาหารญปีุ่ นและอาหารนานาชาตกิวา่ 240 รา้นเลยทเีดยีว
ทนีีถอืเอา้ทเ์ลตทมีขีนาดใหญ่อกีแหง่หนงึในญปีุ่ นมคีวามมคีวามใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร
และถูกออกแบบใหม้ลัีกษณะคลา้ยกับเมอืงนวิออรล์นีสซ์งึเป็นเมอืงทา่ทางตะวันตกของอเมรกิาอกีดว้ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
GUJO HACHIMAN ONSEN หรือเทยีบเทา่
ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแชน่ ้าํจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น

วนัท ี4
เมอืงกุโจฮาจมิงั - พพิธิภณัฑก์ุโจฮะจมิงั - ชมการสาธติระบําพนืเมอืง - รา้นมดี Hamono-ya Sansu - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ -
ทาคายามา่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ออกเดนิทางสู ่เมอืงกุโจฮาจมิงั เมอืงทหีลงเหลอืบรรยากาศแบบยอ้นยุคสมัยอดตี
กโุจฮาจมัิงมรีางน ้าํจํานวนมากจนถูกเรียกวา่เป็นเมอืงแหง่สายน ้าํ ซงึจะไดย้นิเสยีงน ้าํไหลสะทอ้นไปทัวทังตัวเมอืง
ดว้ยบรรยากาศททํีาใหห้วนนกึถงึอดตีนัน ทําใหทั้งเมอืงเสมอืนกับเป็นอกีโลกหนงึก็วา่ได ้เพยีงแคเ่ดนิในเมอืงแหง่นี
ก็จะสามารถสมัผัสบรรยากาศราวกับยอ้นเวลาไปอดตีไดอ้ย่างแน่นอน



เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ุโจฮะจมิงั ฮาครุนัคงั ทรีวบรวมเสน่หข์องเมอืงกโุจฮะจมัิงเอาไว ้นักทอ่งเทยีวสามารถเรียนรูว้ธิกีารร่ายรํากโุจโอโดริ
ซงึเป็นการร่ายรําประจําเมอืงทใีนทกุชว่งฤดรูอ้นจะมกีารจัดเทศกาลการร่ายรําสดุยงิใหญ่ 1 ใน 3 ของญปีุ่ นขนึ โดยจะจัดตอ่เนืองกันถงึ 33 คนื
ตังแตป่ลายเดอืนกรกฎาคมถงึตน้เดอืนกันยายน นอกจากนียังมโีซนเรียนรูป้ระวัตศิาสตรแ์ละการร่ายรําจากผูรู้อ้ย่างใกลช้ดิ
รวมถงึจดุจําหน่ายขนมและของฝากประจําเมอืงกโุจอกีดว้ย พรอ้มโขวก์ารสาธติระบําพนืเมอืง Odori Dance คอืการเตน้รําชนดิหนงึของญปีุ่ น
ผูแ้สดงจะแตง่กายสสีนัสดใสมาร่วมเตน้รํา เครืองดนตรีประกอบไปดว้ย ชามเิซ็ง, กลองไทโกะ และขลุย่ ธมีหลักของงานก็คอืการบา้ไปดว้ยกัน
หรือ อาจจะมชีอืเรียกอกีอย่างวา่งานเตน้ของคนบา้นันเอง

นําทา่นแวะชม รา้นมดี Hamono-ya Sansu เป็นรา้นทเีครืองมดีตน้ตําหรับของเมอืงเซก ิซงึมปีระวัตยิาวนานกวา่ 75 ปี
สถานททีผีลติมดีไดค้มสดุ  ๆอกีทังยังเป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงเรืองการตดีาบญปีุ่ นอย่างดาบเซก ิสําหรับทรีา้นซนัชนีูมเีครืองใชข้องมคีมตา่งๆ
มากมายกวา่ 3,000 ชนิ ไม่วา่จะเป็นมดีหรือกรรไกรตัดแตง่กงิและสวน กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรหลากขนาด
หรือมดีสําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบทชีว่ยใหก้ารเตรียมวัตถุดบิของคณุงา่ยยงิข ึนอกจากนียังมดีาบญปีุ่ น ขนมและเครืองดมืเย็นๆ
จําหน่ายอกีดว้ย พรอ้มทังสามารถชมสดุยอดการแสดงดาบของวชิาอไิอกริ ิไดแ้บบใกล ้ๆ  ดว้ยการใชด้าบซามูไรฟันฉับเดยีวตน้ไผข่าดเป็น 2
ทอ่น!!

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทยัีงคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ปีุ่ นขนานแทดั้งเดมิ
และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995
โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทตีกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้
จงึเรียกหมู่บา้นสไตลนี์วา่ “กัสโช” และมผีูค้นจากทัวทกุมุมโลกหลังไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต่าํกวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ รา้นอาหาร

ทพีกั
TAKAYAMA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ทะเลสาบคาวากูจโิกะ - กจิกรรมชงชา - ภเูขาไฟฟจู ิชนั 5 (ตามสภาพอากาศ) - โตเกยีว - ชอ้ปปิงชนิจกูุ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Kawaguchiko) ทเีป็นหนงึในหา้ทะเลสาบลอ้มรอบภเูขาไฟฟจูิ
ซงึทะเลสาบแหง่นีเป็นทนียิมสําหรับนักทอ่งเทยีวไม่วา่จะเป็นคนญปีุ่ นหรือตา่งชาตก็ิตามมักจะมาหาทพัีกผอ่นในบรเิวณนีมากกวา่ทะเลสาบทเีหลอือกีสแีหง่
ดังนันรอบ  ๆบรเิวณนีจงึเต็มไปดว้ยโรงแรม, รา้นอาหาร, และรา้นขายของทรีะลกึมากมาย

สมัผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขัีนตอนมากมาย
เรมิตังแตก่ารชงชา การจับถว้ยชา และการดมืชา ทกุขันตอนนันลว้นมขัีนตอนทมีรีายละเอยีดทปีระณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก
และทา่นยังมโีอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวทา่นเองอกีดว้ย ซงึกอ่นกลับใหท้า่นอสิระเลอืกซอืของทฝีากของทรีะลกึตามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิ(Mt.Fuji) ทตัีงตระหงา่นอยู่เหนือเกาะญปีุ่ นดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากระดับน ้าํทะเล
นําทา่นขนึชมความงามกันแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ “ชนั 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขนึอยู่กับสภาพภมูอิากาศ) เพอืชมทัศนียภาพโดยรอบของภเูขาไฟที
สามารถมองเห็นทะเลสาบทังหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธบินยอดเขาฟจูิ
ถ่ายภาพทรีะลกึกับภเูขาไฟทไีดช้อืวา่มสีดัสว่นสวยงามทสีดุในโลก ซงึเป็นภเูขาไฟทยัีงดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทสีดุในประเทศญปีุ่ น

นําทา่นชอ้ปปิงท ียา่นชนิจกูุ (Shinjuku) แหลง่บันเทงิและแหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชนัเก๋ๆ  เทห่์ๆ
ของเหลา่บรรดาแฟชนันสิตา้ มสีถานีรถไฟชนิจกูทุเีป็นเหมอืนศนูยก์ลางของของย่านนี ซงึเป็นหนงึในสถานีทคีกึคักทสีดุในญปีุ่ น
ในแตล่ะวันมผีูค้นจํานวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนทใีชบ้รกิารสถานีแหง่นี ทางดา้นตะวันตกย่านนีทเีต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มทัีงโรงแรมชนันํา
และในสว่นทางดา้นตะวันออกนันคอื คาบกูโิจ (Kabuki-jo) เป็นย่านทเีต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้นเครืองใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big
Camera และย่านบันเทงิยามราตรีทมีรีา้นอาหารเยอะแยะมากมาย เชน่ รา้นอซิากายะ (Izakaya)



ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง***

ทพีกั
TOKYO HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
สวนฮติาช ิซไีซด ์พารค์ - ทุง่ดอกโคเคยี(ตามสภาพอากาศ) - ชบิูยา่ - โอไดบะ - ไดเวอรซ์ติ ี- อควาซติ ี- โตเกยีว(สนามบนิฮาเนดะ)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่สวนฮติาช ิซไีซค ์พารค์ (Hitachi Seaside Park) ตังอยู่ใน เมอืงฮติาชนิากะ ในจังหวัดอบิารากิ
เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทมีเีนือทกีวา้ง 1,187.5 ไร่
ทนีีเป็นสวรรคข์องคนรักดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนดิทจีะหมุนเวยีนเปลยีนกันบานใหนั้กเทยีวไดช้มตลอดทังปี

ชม ทุง่ดอกโคเชยี (ตามสภาพอากาศ) เป็นไมพุ้ม่ทจีะเปลยีนส ี3 ฤด ูโดยชว่งแรกจะเป็นสเีขยีวในชว่งหนา้รอ้นประมาณเดอืนกรกฏาคม
หลังจากนันจะเปลยีนเป็นสแีดงในชว่งตน้ฤดใูบไมร้่วง และจากแดงเป็นเหลอืงน ้าํตาลในชว่งฤดใูบไมร้่วงประมาณเดอืนกันยายน - เดอืนตลุาคม
ดว้ยบรรยากาศทแีตกตา่งกัน กลายเป็นสงิทดีงึดดูนักทอ่งเทยีวใหม้าเทยีวชมทังสองฤดกูาล

จากนันนําทา่นสู ่ยา่นชบิูยา่ (Shibuya) แหลง่ชอ้ปปิงสตรีททยีงิใหญ่สดุๆในโตเกยีว รายลอ้มไปดว้ยหา้งฯตา่งๆและรา้นคา้อกีนับพัน ซงึมหีา้งฯ
SHIBUYA 109 ทรีวบรวมรา้นคา้แฟชนัไวม้ากมายรวมทังมรีูปปัน “ฮาจโิกะ” หรือเจา้หมาแสนซอืสตัยฮ์าจ ิทเีฝ้ารอคอยเจา้นายหนา้สถานีชบิยู่า
ตราบจนวันตายของมัน

เทยีง
***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง***

บา่ย
เดนิทางสู ่ไดเวอร ์ซติ ีโอไดบะ (Diver city Odaiba) ย่านเมอืงใหม่ทเีกดิจากการถมทะเลขนึมาเป็นเกาะ
ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้หลากหลายชนดิทหีา้งไดเวอรซ์ติ ีซงึภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร
และแหลง่บันเทงิมากมายและใหท้า่นถ่ายรูปกับกันดัมตัวใหม่ RX-0 Unicorn รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้อควาซติ ีหา้งดังของย่านนีทไีม่ควรพลาด
เพราะทังรา้นคา้ไม่วา่จะเป็นเสอืผา้ตา่ง  ๆรา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท์มีถีงึ 13 โรงดว้ยกัน จดุเดน่ของทนีีอยู่ทชีนั 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด
ทมีพารค์ รวบรวมราเม็งชนดิตา่งๆจากทัวประเทศญปีุ่ นมาไวท้นีี สําคัญดา้นหนา้ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ย่างชดัเจน

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง***

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ

วนัท ี7
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรรภมู)ิ

00.20 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG677 (สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

05.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี23 สงิหาคม 2562 เวลา 16:13 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้
กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า **ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ]
แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL
และอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป**

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิหการบนิไทย 20 กโิล คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็ **ตงัแตว่ันท  ี1
กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบนิไทย มกีารปรบัลดน ้าํหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืงจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเท่านัน

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15
**ถา้กรณทีางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทูตกาํหนด)

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิารเดนิทาง
• แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด



• แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท

• แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุ ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• **สาํคญั** บรษัิททําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่านเกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน

รายละเอยีดเกยีวกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น
**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ - ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีกัทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร์
แตท่ังนขีนึอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น**
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ)

กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณกีารเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ยีังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
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