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NT611
ทวัรญ์ปีุ่ น นกิโก ้เซนได ฟคุชุมิะ โตเกยีว 7 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 7 วัน 4 คนื ,

Grand Hotel Aiju  , HOTEL LISTEL INAWASHIRO  , MARROAD INTERNATIONAL TSUKUBA  , Shinjuku Granbell
Hotel

ทัวรญ์ปีุ่ น นกิโก ้เซนได ฟคุชุมิะ โตเกยีว 7 วัน 4 คนื (TG)

ปราสาทเซนได - อนุสาวรยีท์า่นไดเมยีว - ภูเขาอะทะดะ - ฝึกทําตุ๊กตาญปีุ่ นโคเคช ิ- ทะเลสาบอนิะวะชโิระ
วัดเอ็นโซจ ิ- ชมิขา้วหนา้หมทูอดสูตรยานาอสิุ - ปราสาทนกกระเรยีน สรึงุะ - หมูบ่า้นญปีุ่ นโบราณโออจุจิูคุ

ศาลเจา้โทโชก ุ- สะพานชนิเคยีว - ทะเลสาบชเูซ็นจ ิ- น ้าํตกเคงอน - อบิาราก ิ- อสิระชอ้ปปิงทโีตเกยีว - ฮาเนดะ
ตลาดปลานากะมนิาโตะ - หลวงพอ่อชุกิไุดบทึสุ - โตเกยีว - ออิอนมอลล ์- วัดนารติะซัง - ชอ้ปปิงยา่นชนิจุกุ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- เซนได(ประเทศญปีุ่ น)

21.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู2 แถว C สายการบนิไทย (TG)
เจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระกอ่นออกเดนิทาง

23.50 น.
เหนิฟ้าสู ่เมอืงเซนได ภมูภิาคโทโฮค ุประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 626 ใชเ้วลาบนิ 5.40 ชวัโมง
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

วนัท ี2
สนามบนิเซนได - ปราสาทเซนได(ภายนอก) - อนุสาวรยีท์า่นไดเมยีว - นงักระเชา้ชมววิ ณ ภเูขาอะทะดะ - ฝึกทําตุก๊ตาญปีุ่ นโคเคชิ
หนงึเดยีวในโลก - ทะเลสาบอนิะวะชโิระ

07.30 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเซนได ประเทศญปีุ่ น (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นใหเ้ป็นเวลาทอ้งถนิ
เพอืความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
**สําคญัมาก ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั**

จากนันนําทา่นแวะชมภายนอก ซากปราสาทเซนได (SITE OF SENDAI CASTLE) หรือทเีรียกวา่ "AOBA CASTLE"
เนืองจากวา่ตัวปราสาทจรงิ  ๆนันไดถู้กทําลายไปแลว้และไม่ไดม้กีารสรา้งขนึใหม่เหมอืนกับปราสาทบางแหง่ของญปีุ่ น ทนีีจงึมเีพยีงลานกวา้งๆ
แตบ่นหนิแตล่ะจดุนันก็มแีผน่เหล็กสลักบอกวา่ตอนนีเราอยู่หอ้งไหนของปราสาทในสมัยกอ่น

นําทา่นแวะถ่ายรูป อนุสาวรยีข์องทา่นไดเมยีว (ตําแหน่งเจา้เมอืงในสมัยกอ่น) DATE MASAMUNE ผูม้ฉีายาวา่ "มังกรตาเดยีว"



เรียกวา่เป็นคนทมีคีวามสนใจทางดา้นการทตูและเทคโนโลยีของชาตติะวันตกเป็นอย่างมาก ซงึทนีี
เราจะไดช้มววิทวิทัศนข์องเมอืงเซนไดแบบพาโนรามกิทสีวยงาม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ฟกุุชมิะ (FUKUSHIMA) คอืจังหวัดหนงึในประเทศญปีุ่ นซงึตังอยู่ในภมูภิาคโทโฮค ุ(TOHOKU)
จดุเดน่ของจังหวัดนีททํีาใหใ้ครๆ
ก็หลงรักก็น่าจะเป็นเพราะทนีีมกีารผสมผสานทลีงตัวระหวา่งธรรมชาตทิสีวยงามสมบรูณ์กับวัฒนธรรมและประเพณีทเีกา่แกข่องญปีุ่ น
นอกจากนีทจัีงหวัดแหง่นีก็ยังมอีากาศทบีรสิทุธ ิมคีวามสงบในแบบทเีราไม่อาจหาไดจ้ากในเมอืงใหญ่ๆ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาอะดาทาระ (MOUNT ADATARA) ซงึเป็นอกีภเูขาหนงึทมีชีอืเสยีงของ FUKUSHIMA และไดรั้บการจัดอันดับใหเ้ป็น 1
ใน 100 แหง่ ของภเูขาทดีทีสีดุในญปีุ่ นและถอืเป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมของนักทอ่งเทยีว โดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมเ้ปลยีนสแีบบนี
เพราะตามเสน้ทางทไีตข่นึไปบนภเูขานันมคีวามสวยงามอย่างมาก
นําทา่นนังกระเชา้ขนึชมความงามของใบไมเ้ปลยีนสทีปีกคลุมไปดว้ยสแีดงสเีหลอืงและสเีขยีวสลับกันไปทัวทังภเูขาอย่างสวยงาม

ใหท้า่นทดลองทํา ตุก๊ตาโคเคช ิ(KOKESHI DOLL) ฉบับออรจินัิลทมีเีพยีงตัวเดยีวในโลก กลา่วกันวา่ตุก๊ตาโคเคชทิทีา่นไดเ้พน้ทเ์องนัน
มักจะมสีหีนา้อารมณ์ออกมาเหมอืนกับเจา้ตัวคนเพน้ทอ์ย่างน่าประหลาดใจ หากไดล้องแลว้จะตอ้งตดิใจอย่างแน่นอน ตุก๊ตาโคเคช ิ(KOKESHI
DOLL) คอืตุก๊ตาไมดั้งเดมิของญปีุ่ นทมีหัีวกลมลําตัวทรงกระบอก มลีายเพน้ทใ์บหนา้และลวดลายตา่งๆ

นําทา่นแวะชม ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (LAKE INAWASHIRO) ตังอยู่บรเิวณใจกลางจังหวัดฟกุชุมิะ (FUKUSHIMA)
ในชว่งฤดหูนาวทจีะมฝีงูหงสจํ์านวนมากอพยพมารมิทะเลสาบ แมอ้ากาศจะหนาวจัดมหีมิะปกคลมุ
ทะเลสาบอนิะวะชโิระนันใหญ่เป็นอันดับสใีนประเทศญปีุ่ น และมภีาพสะทอ้นของภเูขาบันไดปรากฏอยู่บนผวิน ้าํดว้ย
ความสวยงามนีทําใหเ้ป็นทรีูจั้กกันในชอื "กระจกแหง่สวรรค"์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
INAWASHIRO LISTEL HOTEL WITH ONSEN หรือเทยีบเทา่

ณ โรงแรมแหง่นี ทา่นจะไดส้มัผัสกับ การอาบน้าํแรญ่ปีุ่ น (ออนเซ็น)
เพอืเป็นการพักผอ่นจากการทไีดเ้หน็ดเหนือยกับการเดนิทางหรือทํากจิกรรมมาตลอดทังวัน
การแชน่ ้าํแร่ธรรมชาตเิป็นวัฒนธรรมดังเดมิและเกา่แกข่องชาวญปีุ่ นมาชา้นาน
จนกระทังปัจจบัุนยังคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่มากันเป็นอย่างด ีเป็นทรีูจั้กอย่างแพร่หลาย
และเชอืวา่ในน ้าํแร่นันมแีร่ธาตซุงึชว่ยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหติดขีนึ

วนัท ี3
วดัเอ็นโซจ ิ- ชมิขา้วหนา้หมูทอดสตูรยานาอสิ ุ- ปราสาทนกกระเรยีน สรึุงะ - หมูบ่า้นญปีุ่ นโบราณโออจุจิคูุ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นสู ่วดัเอนโซจ ิ(ENZOJI) คอืหนงึในวัดเกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงของจังหวัดฟกุชุมิะ โดยวัดแหง่นีเป็นวัดทสีรา้งขนึมาตังแต ่1,200
ปีกอ่น และสรา้งขนึจากไมทั้งหมด นอกจากนีวัดแหง่นียังตังอยู่บนเนนิเขาเล็ก  ๆทมีทีวิทัศนส์วยงาม สามารถมองเห็นแม่น ้าํ TADAMI (ทาดาม)ิ
ไดแ้บบพาโนรามา รวมทังยังเป็นสถานททีใีหกํ้าเนดิมาสคอตของเมอืง AIZU-WAKAMATSU อย่างเจา้วัวแดง AKABEKO (อะคาเบโกะ)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พเิศษ!! ใหท้า่นไดล้มิลองรับประทานขา้วหนา้หมูทอดสตูรยานาอสิ ุอันแสนอร่อย ดว้ยเนือหมูคําโตกรอบนอกนุ่มในเนือฉํ่า
กับขา้วสวยรอ้นๆราดดว้ยซอสสตูรพเิศษแบบฉบับยานาอสิ ุรสชาดไม่เหมอืนใคร

บา่ย
จากนันนําทา่นชมหนงึในปราสาททเีกา่แกข่องประเทศญปีุ่ น ปราสาทซรึุกะ (TSURUGA) หรือ ปราสาทนกกระเรยีน
ปราสาทแหง่นีเป็นปราสาททมีคีวามเกยีวขอ้งกับซามูไรกลุม่เสอืขาว BYAKKOTAI ซามูไรกลุม่สดุทา้ยของประเทศญปีุ่ น



นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นญปีุ่ นโบราณโออจูจิคู ุ(OUCHI JUKU) หมู่บา้นญปีุ่ นทมีคีวามสวยงามมาก
และทนีีคอืสถานททีอ่งเทยีวทแีมแ้ตค่นญปีุ่ นยังมาเทยีวเป็นจํานวนมาก โดยประวัตคิร่าว  ๆของหมู่บา้นนีก็คอืในสมัยเอโดะ
ถนนเสน้ทผีา่นหนา้หมู่บา้นแหง่นีถอืเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ทเีชอืมตอ่ระหวา่งอาณาจักรไอส ึ(AIZU CITY) และเมอืงอไิมชิ
(IMAICHI) ดังนันหมู่บา้นแหง่นีจงึกลายเป็นแหลง่ทพัีกระหวา่งทางทไีดรั้บความนยิมมาก เพราะเป็นสถานททีมีคีรบทังอาหารและทพัีก
**หากทา่นมเีวลา สามารถลองชมิโซบะตน้หอม ทไีม่มทีไีหนเหมอืน**

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
GRAND HOTEL AIJU WITH ONSEN หรือเทยีบเทา่

โรงแรมแหง่นี ทา่นจะไดส้มัผัสกับ การอาบน้าํแรญ่ปีุ่ น (ออนเซ็น)
เพอืเป็นการพักผอ่นจากการทไีดเ้หน็ดเหนือยกับการเดนิทางหรือทํากจิกรรมมาตลอดทังวัน
การแชน่ ้าํแร่ธรรมชาตเิป็นวัฒนธรรมดังเดมิและเกา่แกข่องชาวญปีุ่ นมาชา้นาน
จนกระทังปัจจบัุนยังคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่มากันเป็นอย่างด ีเป็นทรีูจั้กอย่างแพร่หลาย
และเชอืวา่ในน ้าํแร่นันมแีร่ธาตซุงึชว่ยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหติดขีนึ

วนัท ี4
ศาลเจา้โทโชกุ (มรดกโลก) - ผา่นชม สะพานชนิเคยีว - ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ- น้าํตกเคงอน - อบิารากิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โทโชกุ ศาลเจา้มรดกโลก นับเป็นศาลเจา้ทสํีาคัญของเมอืงนกิโก ้
เรียกไดว้า่ไม่วา่ใครทมีาเมอืงนีแลว้ถา้ไม่มาศาลเจา้โทโชกเุหมอืนมาไม่ถงึเลยทเีดยีว
เนืองจากศาลเจา้แหง่นีถูกสรา้งขนึเพอือุทศิใหก้ับเทพแหง่แสงสวา่ง อกีทังยังเป็นทพํีานักอาศัยทสีดุทา้ยของโชกนุ TOKUGAWA IEYASU
ทําใหก้ลายเป็นวัดเกา่แกท่เีป็นสญัลักษณ์ของเมอืงนกิโกอั้นมคีวามสําคัญกับประวัตศิาสตรญ์ปีุ่ นมากทสีดุแหง่หนงึ
ในตอนแรกบรเิวณศาลเจา้แหง่นีถูกใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับฝังศพ
ตอ่มามกีารสรา้งอาคารและขยายศาลเจา้เพมิเตมิจนมขีนาดใหญ่อย่างทเีห็นในปัจจบัุน
ภายในศาลเจา้แหง่นีมกีารออกแบบและประดับตกแตง่ตัวอาคารตา่งๆอย่างประณีตงดงาม สว่นมากจะเนน้ไปทกีารตกแตง่ดว้ยไมส้ลักเป็นหลัก
เนืองจากบรเิวณทสีรา้งอยู่บนเขาซงึเคยเป็นป่าทบึมองไปทางไหนก็เห็นป่าเขาเต็มไปหมด การใชไ้มส้ลักตกแตง่จงึหาไดง้า่ย
อกีทังยังมกีารนําเอาทองมาประดับตกแตง่ใหด้งูดงามมากยงิขนึ หนงึในจดุทเีป็นไฮไลทแ์ละมชีอืเสยีงอย่างมากของทนีีก็คอื รูปลงิปิดห ูปิดตา
ปิดปาก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นผา่นชม สะพานชนิเคยีว (SHINKYO BRIDGE) หรือทรีูจั้กกันในชอืวา่ “สะพานศักดสิทิธ”ิ ตังอยู่บรเิวณประตทูางเขา้ศาลเจา้และวัดนกิโก ้
ภายในเมอืงนกิโก ้สะพานชนิเคยีวไดรั้บการจัดอันดับใหต้ดิ 1 ใน 3 ของสะพานทสีวยทสีดุของญปีุ่ นร่วมกับสะพานคนิไตเคยีว (KINTAIKYO
BRIDGE) ทอีวิาคนู ิกับสะพานซารุฮาช ิ(SARUHASHI) ทยีามานาช,ิ โอสกึิ

จากนันนําทา่นสู ่ทะเลสาบชูเซนจ ิ(LAKE CHUZENJI) ตังอยู่บรเิวณฐานภเูขาไฟนันไต (MOUNT NANTAI) ทา่นจะไดส้ดูอากาศบรสิทุธสิดชนื
พรอ้มชมทะสาบงาม  ๆทะเลสาบแหง่นีเกดิจากการระเบดิเมอืประมาณ 20,000 ทผีา่นมา บรเิวณชายฝังชเูซนจโิกะ ไม่ไดรั้บการพัฒนามากนัก
ยกเวน้ทางทศิตะวันออกของทะเลสาบ ซงึปัจจบัุนไดก้ลายเป็นเมอืงน ้าํพรุอ้นเล็ก  ๆCHUZENJIKO ONSEN ในชว่งฤดใูบไมร้่วงกลาง-
ปลายเดอืนตลุาคมจะสวยงามเป็นพเิศษดว้ยทัศนียภาพของสสีนัของตน้ไมแ้ละภเูขา ในชว่งฤดรูอ้นก็มอีากาศทเีย็นสบายไม่ไดร้อ้นเหมอืนทอีนืๆ
เนืองจากเป็นพนืทสีงู 1,269 เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล

นําทา่นชมน ้าํตกทมีชีอืเสยีงโดง่ดังตดิอันดับ 1 ใน 3 ของน ้าํตกทสีวยสดุในญปีุ่ น น้าํตกเคงอน (KEGON FALLS) ตังอยู่ภายในเมอืงนกิโก ้
จังหวัดโทจงิ ิโดยตดิอันดับร่วมกับน ้าํตกนาจ ิ(NACHI WATERFALL) ทวีากายามะ และน ้าํตกฟคูโุรดะ (FUKURODA WATERFALL)
ทอีบิารากนัินเอง นอกจากจะไดม้าเทยีวชมความงดงามของน ้าํตกชอืดังทมีคีวามสงูเกอืบ 100 เมตร และยังสวยเวอ่รวั์ง
ทนีียังเป็นอกีหนงึจดุสดุปังสําหรับการชมใบไมแ้ดงในชว่งฤดใูบไมเ้ปลยีนสชีว่งกลางๆไปจนถงึปลายเดอืนตลุาคมของทกุปี
แถมชว่งฤดหูนาวก็จะสวยแปลกตานดินงึเพราน ้าํทไีหลจะแข็งตัว ทําใหแ้ลดเูป็นภาพทสีวยจับตาไปอกีแบบ



ไดเ้วลาอันควร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอบิาราก ิ(IBARAKI)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL MARROAD TSUKUBA หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ตลาดปลานากะมนิาโตะ - หลวงพอ่อชุกิุไดบทึส ุ- โตเกยีว - ออิอนมอลล ์- วดันารติะซงั - ชอ้ปปิงยา่นชนิจกุุ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลานากะมนิาโตะ (NAKAMINATO FISH MARKET)
ตลาดปลาแหง่นีเป็นทรีูจั้กกันดวีา่เป็นตลาดปลาทขีายของสดและราคาถูก จงึเป็นทดีงึดดูนักทอ่งเทยีวไดเ้ป็นจํานวนมาก
และถา้หากไม่ไดซ้อืปลาก็สามารถเพลดิเพลนิกับการลมิรสชาตอิาหารทะเลสดไดท้รีา้นอาหารและบารซ์ชูสิายพาน หรือทเีรารูจั้กกันดใีนชอื
“KAITEN–ZUSHI” 

จากนันนําทา่นสกัการะ อชุคิ ุไดบุทส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพทุธรูปปางยืนทสีงูทสีดุของประเทศญปีุ่ น
และเคยเป็นรูปปันทสีงุทสีดุในโลกทถีูกบันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึสถติโิลกกนิเนสบุค๊ (Guinness Book of word records) เมอืปี ค.ศ. 1995
ดว้ย จากความสงูถงึ 120 เมตร

ไดเ้วลาอันควร นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว เมอืงทมีคีวามทันสมัยมากทสีดุในโลกเมอืงหนงึ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชอ้ปปิง ณ ออิอนมอลล ์(AEON MALL NARITA) เป็นศนูยก์ารคา้ทใีหญ่ทสีดุในนารติะ ทนีีของมใีหเ้ลอืกเยอะ โดยมรีา้นคา้ตา่งๆมากถงึ
150 รา้น ภายในตกแตง่ในรูปแบบท ีทันสมัยสไตลญ์ปีุ่ น สนิคา้หลักๆทมีใีหเ้ลอืกเยอะก็แนวเสอืผา้แฟชนั อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น
สนิคา้แนวแฟชนันีมใีหเ้ลอืกอย่างเพยีบ ไม่วา่จะเป็น MUJI, 100 YEN SHOP, SANRIO STORE, CAPCOM GAMES ARCADE
มแีมก้ระทังซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ทใีหไ้ดเ้ลอืกแวะชอ้ปปิงของฝากตดิไมต้ดิมอืกอ่นเดนิทางกลับ
สว่นรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจําหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหาร

นําทา่นสู ่วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) กอ่ตังเมอืปี ค.ศ 940 เป็นวัดขนาดใหญ่และมคีวามเกา่แกก่วา่หนงึพันปี
วัดนีเป็นวัดพทุธนกิายชนิงอน (SHINGON) ทมีชีอืเสยีงอย่างมากในแถบคันโต นอกจากนันแลว้ยังใชเ้ป็นโลเกชนัละครไทยเรือง “THE RISING
SUN” (2014) ททํีาแสดงโดยมารโิอ ้กับ แตว้ ณฐพร และภาพยนตรไ์ทยเรือง “ฟัดจังโตะ” (2013) ทนํีาแสดงโดย บอย ปกรณ์ กับ ยปิโซ รมติา

ไดเ้วลาอันควร ใหท้า่นชอ้ปปิง ยา่นชนิจกุุ แหลง่ชอ้ปปิงชนันําในโตเกยีว แหลง่รวมรา้นกนิดมืและรา้นอาหารทกุระดับ
และแหลง่ทอ่งเทยีวขนึชอืในแหง่เดยีวกัน ทกุทา่นจะเพลดิเพลนิกับการจับจา่ยซอืสนิคา้นานาชนดิไดจ้ากทนีี
ไม่วา่จะเป็นรา้นขายเครืองอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครืองสําอางตา่ง  ๆกันทรีา้น MATSUMOTO
แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครืองสําอางมากมาย และสนิคา้อนื  ๆหรือใหท้า่นไดส้นุกกับการเลอืกซอืสนิคา้แบรนดดั์งตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
GRANBELL SHINJUKU HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
โตเกยีว(อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั ไมม่รีถบรกิาร) - ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิง ทอ่งเทยีวเต็มวนัตามอธัยาศยั (ไม่มรีถบัสบรกิาร) 



ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากไกด ์เพอืความสะดวกในการเดนิทาง
หรือชอ้ปปิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บปิงชอืดัง

รายการทอ่งเทยีวแนะนํา (ไม่รวมคา่เดนิทาง หรือ คา่ตัวรถไฟ) 

แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าํสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทร ี(TOKYO SKY TREE)
หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก เปิดใหบ้รกิารเมอืวันท ี22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนีมคีวามสงู 634 ม.
สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซงึมคีวามสงู 600 ม. 

นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธ ิณ วดัอาซากุสะ วัดทไีดช้อืวา่มคีวามศักดสิทิธิ
และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึในกรุงโตเกยีว ซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตัีงของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ
ประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทมีชีอืวา่ ประตฟู้าคํารณ”และถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีอืวา่
ถนนนากามเิซะ ถนนชอ้ปปิงชอืดัง ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงตา่ง  ๆมากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้
พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึตามอัธยาศัย 

ย่านการคา้ตา่ง  ๆอาท ิยา่นชบิูยา่
ย่านวัยรุ่นชอืดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้นืตาตนืใจกับแฟชนัทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิ และหามุมถูกใจถ่ายภาพคูก่ับ
"ฮาจโิกะ" รูปปันสนัุขแสนรู ้ทกีลายเป็นจดุนัดพบยอดฮติสําหรับหนุ่มสาว อัพเดทแฟชนัจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ ตกึ 109
ตกึชอืดังทเีป็นสญัลักษณ์ของย่านนัน 

ตลาดอะเมโยโกะ (AMEYOKO MARKET) ตลาดทคีกึคักเกอืบตลอดเวลาตังอยู่ระหวา่งสถานีอุเอโนะ (UENO STATION) และสถานีโอคาชมิาชิ
(OKACHIMACHI STATION) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง ของสด ของใช ้เครืองสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ทังของญปีุ่ น
และของนําเขา้ทสีว่นใหญ่จะมรีาคาถูกกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพมิไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่

ไดเ้วลาอันควร พรอ้มกันทจีดุนัดหมาย บรกิารรถโคช้รอรับทา่นเพอืเดนิทางสู ่สนามบนิ

วนัท ี7
ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.20 น.
เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 661 ใชเ้วลาบนิ 7.05 ชวัโมง (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

05.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี13 กันยายน 2562 เวลา 16:06 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้

• คา่โรงแรมทพีกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามทรีะบุไวใ้นรายการ หรอืระดบัเทยีบเท่า

• คา่ยานพาหนะ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่อาหาร ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหต ุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท
(ตามเงอืนไขของกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหารและเครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี
คา่มนิบิารใ์นหอ้ง และคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณปีระกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั
(เนอืงจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท้ปีระสงคพ์าํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)

• คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (กรณตีอ้งการใบเสร็จรบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี)

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงั จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลงัการทําจอง

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100% ของราคาคา่ทัวร์

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

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม คณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทังหมด

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน

• โปรแกรมอาจมกีารเปลยีนแปลงขนึ-ลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัผลประโยชนข์อง ผูเ้ดนิทางเป็นหลกั

• ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิ ในกรณทีที่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทเิช่น ไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื
เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาดกอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้
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