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วันที่ รายการ 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

1 สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบนินาริตะ     

2 
สนามบนินาริตะ – พระพุทธรูป อุชคุิไดบุทสึ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า –  

อีออนมอลล์ – ไอสุวากามัตสึ 
   

AIZUWAKAMATSU 
HOTEL  ออนเซ็น 

3 
ไอสุวากามัตส–ึ จุดชมววิรถไฟสายทาดามิ – ปราสาทสึรุกะ –  

หมู่บ้านโบราณโออูจจูิคุ – เทศกาล ยูนิชคิาว่า คามาคุระ – คินูกาว่า    
KINUGAWA HOTEL  

ออนเซ็น 

4 
คินูกาว่า – สะพานชนิเคียว – ศาลเจ้าโทโชคุ – คาวาโกเอะ – ชนิจูกุ – 

โตเกียว   - 
TOKYO HOTEL 

 

5 
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชซุิย เอ้าท์เล็ตมอลล์ – สนามบนินาริตะ – 

กรุงเทพฯ  -   
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19.30  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 

22.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 
 

 

 
06.20 เดนิทางถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบร้อย

แล้ว จากนัน้นําท่านเข้าสักการะขอพรสิ่งศกัดิส์ ิทธิกบั พระพุทธรูป อุชิคุไดบุทสึ (Ushiku 

Daibutsu) ซึ่งในปี ค.ศ. 1995 ได้รบัการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊คว่า เป็นรูปป ัน้พระพุทธรูปปางยนืที่

หล่อจากทองสมัฤทธิส์ูงที่สุดในโลก ส่วนสูงทัง้หมดอยู่ที่120 เมตร (ส่วนของรูปป ัน้สูง 100 เมตร 

ส่วนฐานสูง20เมตร) สูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก พระพุทธรูปอุชคิุไดบุทสึ ถูกสร้างขึน้ ในปีค.ศ. 1992 

ภายในองค์พระพุทธรูปนัน้ท่านสามารถพบกบัประสบการณ์ต่างๆ มากมาย เช่น การนัง่เขยีนบท

สวดมนต ์นิทรรศการจดัแสดงการสรา้งพระพุทธรูปไดบุทส ึบรเิวณพระอุระ ขององค์พระเป็นจุดชม

ววิทีสู่งจากพื้น 85 เมตร เมื่อลองมองไปบรเิวณโดยรอบทัว่ทุกทศิ หากอากาศแจ่มใส จะสามารถ

มองเหน็ววิ สกายทรแีละภูเขาไฟฟูจไิดอ้กีดว้ย อกีทัง้ยงัมขีองฝากทีห่าซื้อทีท่ีน่ี้เท่านัน้อกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางเมือง อิวากิ จงัหวดั ฟุคุชิมะ  จากนัน้นําท่านสู่ พิพิธภณัฑ์สัตว์น ้าอนุรกัษ์

ส่ิงแวดล้อม เป็นทีจ่ดัแสดงสตัวน้ํ์าทีม่สีภาพแวดลอ้มใกลเ้คยีงกบัทีอ่ยู่อาศยัทางธรรมชาตขิองพวก

มนั การแสดงจะมแีทง็ค์น้ําขนาดใหญ่ 2 แทง็ค์ ที่มขีนาดตัง้แต่ช ัน้ 2 ไปจนถงึชัน้ 4 ปรบัปรุงใหม่

เหมอืน ชโิอเมะ โนะ อุม ิ(Shiome no Umi) พืน้ทีม่หาสุมทรแปซฟิิกออกจากชายฝ ัง่ของฟุคุชมิะ ที่

DAY 1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินนาริตะ 

DAY 2 สนามบินนาริตะ – พระพทุธรปู อชิุคไุดบุทสึ – พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ า – อีออนมอลล ์–  
ไอสวุากามตัสึ 
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ที่โคโรชโิอะ Kuroshio (Black Current) และ โอยาชโิอะ Oyashio (Kurile Current) มาบรรจบกนั 

นกัท่องเทีย่วสามารถเดนิผา่นอุโมงกระจกทีส่ามารถมองเหน็ความอุดมสมบูรณ์ของสิง่มชีวีติใตท้ะเล

ทีห่าไดจ้าก ชโิอะเมะ โนะ อุม ิ(Shiome no Umi) ที่ประกอบไปด้วย ปลาซาร์ดนี และ ปลาโอ ว่าย

อยู่ในบ่ออนุบาลตัง้แต่ก่อตัง้มา อะความารนี ฟุคุชมิะ ไดท้ําการวจิยั ปลาซีลาแคนท์ (ปลาโบราณที่

สูญพันธุ์) และจัดแสดงอยู่ที่มุมของโลกปลาซีลาแคนท์ ที่ช ัน้ 1 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม

โครงสร้างของปลาซีลาแคนท์ และ ดูภาพยนต์ที่หายากของชวีติปลาซีลาแคนท์ ในฤดูใบไม้ผล ิ

2010, ไขอ่ะความารนี ได้เปิดสิง่อํานวยความสะดวกใหม่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาโดยตรง ที่มบี่อ

ปลา และ ครวัทีท่ีเ่ดก็ๆสามารถมาทําอาหาร และ กนิปลาทีจ่บัไดใ้นบ่อ ไข่อะความารนี มัน่ใจว่าจะ

ขยายประสบการณ์ของเดก็ๆ และ ความสนุกสนาน ไปกบั สระน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ชายหาด จา

โนะเมะ (Janome Beach) ทีต่ ัง้อยู่ดา้นนอก อะความารนี ฟุคุชมิะ 

นําท่านเดนิทางสู่ อีออนมอลล ์ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อสิระท่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้จากรา้นคา้ต่าง 

ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ให้ท่านช้อปป้ิงต่ออย่าง

เพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิคา้ ไม่ลมืแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิขนมโมจิ, เบน

โตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลูกอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

 สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ที่พกับรเิวณ ไอสุวากามตัสึ ณ AIZUWAKAMATSU HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซน็ น้ําแร่ธรรมชาตผิ่านความร้อนใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมน้ํีามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรย์แห่งการอาบน้ําแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทําให้มผีูก้ล่าวว่า => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น! 

 

 

 
DAY 3 

ไอสวุากามตัสึ – จดุชมวิวรถไฟสายทาดามิ – ปราสาทสึรกุะ – หมู่บ้านโบราณโออจิูจคู ุ– 

เทศกาล ยนิูชิคาว่า คามาครุะ – คินูกาว่า 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ จดุชมวิวรถไฟสายทาดามิ (Tadami Line) ชว่งสะพานไดอจิเิคยีวเรยีว (Daiichi 

Kyouryou) บรรยากาศเตมิเตม็ความสวยงามกบัฉากหลงัที่เป็นภูเขา ดูมสีสีนัและมชีวีติชวีา สร้าง

ความตื่นเต้นกบัความสวยงามของ Tadami Line ซึ่งมชีื่อเสยีงเรื่องทศันียภาพอนังดงาม สําหรบั

การชมภูเขาและทะเลสาบในฤดูใบไมเ้ปลีย่นสแีละฤดูหนาว เป็นเสน้ทางรถไฟท่องเทีย่วสายหลกัใน

แถบ Oku-Aizu (พืน้ทีฝ่ ัง่ตะวนัตกของจงัหวดั Fukushima) เส้นทางนี้จะเชื่อมระหว่างสถานี Aizu-

Wakamatsu (เมอืง Aizuwakamatsu, จงัหวดั Fukushima) กบัสถานี Koide (เมอืง Uonuma,

จงัหวดั Niigata) 

นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทสึรกุะ (Tsuruga Castle) สญัลกัษณ์ของจงัหวดัฟุคุชมิะ ที่เมอืงไอซุวา

คามตัสใึห้ทุกคนได้รู้จกักนัครบั ปราสาทสวยงามแห่งนี้ ที่กลายเป็นฉากหนึ่ง ในสงครามโบะชนิ 

สถานทีท่ีเ่ป็นทีร่ะลกึถงึตํานาน ความกลา้หาญของเหล่าซามูไรกลุ่มสุดทา้ยแห่งญี่ปุน่ ทําใหป้ราสาท

แห่งนี้มชีือ่เสยีงทัง้ในเรื่องความสวยงามและความแขง็แกร่ง นอกจากนัน้ปราสาทสรึุกะ (Tsuruga 

Castle) ยงัไดร้บัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 ปราสาททีส่วยงามทีสุ่ดของประเทศญี่ปุน่อกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านโบราณโออจิูจคู ุเป็นเมอืงสําคญัในยุคเอโดะ ลกัษณะของบ้านที่

เป็นเอกลกัษณ์ คอื เป็นบา้นชาวนาแบบญี่ปุน่โบราณ มุงหลงัคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรยีงรายกนัสอง

ฝ ัง่ กนิระยะทางประมาณ 500 เมตร มบี้านประมาณ 40 – 50 และได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นเขต

อนุรกัษ์สิง่ปลูกสรา้งอนัทรงคุณค่าของชาตเิมื่อ พ.ศ.2524 ซึ่งในปจัจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัใน

โออุจจิูคุไดร้บัการบูรณะใหม่จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหาร

และที่พกัแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปจัจุบนัมนีักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 

ลา้นคนต่อปีเลยทเีดยีว 

 นําท่านสมัผสัเทศกาลฤดูหนาวสไตลญ์ี่ปุน่กบั เทศกาล ยูนิชิคาว่า คามาคุระ จดัขึน้บรเิวณ ยูนิชิ

คาว่าออนเซน็ ชว่งเดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปีเท่านัน้! ตนืตาตื่นใจไปกบัการประดบัไฟบนหมิะที่ทัว่

ทัง้บรเิวณ ยนิูชิคาว่าออนเซน็ จะถูกแต่งแต้มไปด้วย โคมไฟหิมะจิว๋เรยีงรายตลอดทาง อสิระให้
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ท่านเพิดเพลินไปกับเทศกาลหิมะสุดแสนโรแมนติคพร้อมเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย 

โปรแกรมทวัรน้ี์ไม่รวมค่าใช้จ่ายภายในงาน 

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ คินูกาว่า ณ KINUGAWA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซน็ น้ําแร่ธรรมชาตผิ่านความร้อนใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมน้ํีามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรย์แห่งการอาบน้ําแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทําให้มผีูก้ล่าวว่า => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น! 
 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําท่านถ่ายรูปกบั สะพานชินเคียว หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ สะพานอสรพษิคู่ ตวัสะพานทาด้วยสี

แดงทอดขา้มแม่น้ําไดยะ ตามตํานานเล่ากนัว่าครัง้หนึ่งขณะที่เทพเจ้ากําลงัจะขา้มแม่น้ําแห่งนี้ ได้

ปรากฏงู 2 ตัวแปลงกายมาเป็นสะพานเพื่อให้เทพเจ้าได้ข้ามไป โดยในอดีตนัน้ผู้ที่จะเดินข้าม

สะพานแห่งนี้ไดม้เีพยีงเจา้นายชัน้สูงหรอื เชือ้พระวงศเ์ท่านัน้ สะพานแห่งนี้เป็นอกีมุมที่งดงามอยู่

ตรงเชงิเขาทางขึน้แหล่งมรดกโลกมคีวามยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดบัน้ํา 10 เมตร 

สรา้งดว้ยไมม้เีสาหนิรบั 

นําท่านเชา้ชม ศาลเจ้าโทโชคุ ศาลเจ้าประจําตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดงัในอดตี ศาลเจ้าในศาสนา

ชนิโตทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1617 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ โชกนุโทกกุาว่า อิเอยะสุ ที่ถอืเป็นผู้

สถาปนาเมอืงเอโดะให้เป็นเมอืงหลวงของญี่ปุ่นในยุคนัน้ ภายหลงัจากที่โชกุนอิเอยะสุและคนใน

ตระกูลโทกุกาวา่ไดส้บืทอดอํานาจและชว่ยกนัปกครองญี่ปุน่ใหอ้ยู่อย่างสงบสุขมานานถงึ 250 ปี ว่า

กนัวา่ ตามความเชือ่ทางศาสนาของชาวญี่ปุ่น ภูตผปีีศาจและสิง่ช ัว่ร้ายจะเดนิทางมาจากทศิเหนือ 

ซึ่งเมอืงนิกโกก้ต็ัง้อยูท่างทศิเหนือของเมอืงหลวงเอโดะพอด ีจงึถอืเอาวา่เมอืงนิกโกต้ัง้อยู่ในทศิทีไ่ม่

ด ีดว้ยเหตุนี้จงึได้มกีารสร้างสุสานเพื่อบรรจุศพของ โชกุนอเิอยะสุ มาเกบ็ไวท้ี่เมอืงนิกโก้ เพื่อให้

ท่านได้ปกปกัรักษาบ้านเมืองให้แคล้วคลาดจากภยนัตรายทัง้ปวง ให้ท่านได้ชม เจดีย์ 5 ชัน้ 

DAY 4 คินูกาว่า – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชค ุ– คาวาโกเอะ – ชินจกู ุ– โตเกียว 
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สถานทีเ่กบ็พระธรรมคําสอน, บทสวดมนต์ และสิง่ของมคี่า อสิระให้ท่านชม งานแกะสลกั อนัเป็น

โบราณวตัถุทีล่ํ้าค่า ทีม่มีากกวา่  5,000  ชิน้แลว้ตื่นตากบั ซุ้มประตู โยเมมง (YOMEI MON) หรือ 

ประตูพระอาทิตยอ์สัดง อนัเป็นสถาปตัยกรรมที่มคีวามสําคญัในแง่ประวตัศิาสตร์ศลิป์ของญี่ปุ่น 

และยงัเป็น ศลิปะชิน้เอก และมชีือ่เสยีงของญี่ปุน่ รวมถงึ ภาพแกะสลกัลิง 3 ตวั ทีท่ําท่าทางปิดตา 

ปิดปาก ปิดห ูผลงานการแกะสลกัทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลกของศลิปินระดบัตํานานแห่งญี่ปุ่น ฮดิาร ิจนิโก

โร่ ซึ่งมคีวามหมายวา่ หากเราไม่ด ูไม่พดู ไม่ฟังส่ิงท่ีชัว่ร้าย เรื่องร้ายๆ กจ็ะไม่กล า้กลายมาหา

เรา และอกีหนึ่งคําสอนเตอืนใจทัง้เดก็และผูใ้หญ่ของนกิายเทนได แมวนิทรา อกี หนึ่งผลงานทีเ่ป็น

ไฮไลตใ์นศาลเจ้าแห่งนี้ คอืภาพแกะสลกัแมวหลบัที่ตดิอยู่ตรงซุ้มประตูทางเขา้สุสานอเิอยะสุ เป็น

ภาพ แมวสขีาวปนดําที่กําลงันอนหลบัอย่างสบายใจ เสมอืนหนึ่งเป็นสญัลกัษณ์ที่บ่งบอกถงึความ

สงบสุขร่มเยน็ของบา้นเมอืง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านสู่ เมืองคาวาโกเอะ จุดเด่นของเมอืงคาวาโกเอะ คอื การอนุรกัษ์สถาปตัยกรรมแบบเก่าๆ 

ของญี่ปุน่เอาไว ้ไม่วา่จะเป็นหา้งรา้นหรอืบา้นเรอืน ซึ่งยงัคงกลิน่อายของความเป็นเมอืงเก่าเอาไว้

ไดอ้ย่างด ีถงึกบัไดร้บัสมญานามวา่เป็น เมืองเอโดะน้อย ซึ่งเมอืงเอโดะเป็นชื่อเก่าของโตเกยีวใน

ปจัจุบนั จากนัน้นําท่านชม หอนาฬกิา  ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงคาวาโกเอะ โดยใชบ้อกเวลามาก

วา่ 350 ปีแล้ว ปจัจุบนันี้หอนาฬกิากย็งัคงตรีะฆงับอกเวลาวนัละ 4 ครัง้ ทุกเวลา 6 โมงเชา้ เที่ยง 

บ่าย 3 โมง และ 6 โมงเยน็ อสิระให้ท่านลิ้มรสอาหารและของหวานอร่อยๆ ได้ที่ ตรอกคาชิยะโย

โกะโจ ซึ่งเป็นตรอกที่มรี้านขนมหวานตัง้เรยีงรายกนัอย่างมากมาย โดยเฉพาะขนมจากมนัหวาน 

ของดขีองเมอืงคาวาโกเอะ ที่นําไปทําขนมกินเล่นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น อบกรอบ พายมนั

หวาน มนัหวานทอดเคลอืบน้ําตาล ไอศกรมีมนัหวาน และอกีมากมาย นอกจากจะมรีา้นขนมแลว้ยงั

มขีองเล่นยอ้นยุคใหเ้ลอืกซื้อไปเกบ็ไวเ้ล่น หรอืเกบ็เป็นทีร่ะลกึ 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ กรงุโตเกียว ศนูยก์ลางมหานครทีค่ราครํ่าไปดว้ยผูค้นมากมาย เดนิทางสู่

ย่าน ช้อปป้ิงชินจูก ุตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราครํ่าด้วยผู้คน

มากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง นําท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของ

ญี่ปุน่ ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ทีถู่กตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจูกุ ย่านชอ้ปป้ิง
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ทีม่คีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปจัจุบนัถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวม

รา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชือ่ดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุ่น และ

นักท่องเที่ยวที่มาเยอืนร้าน 100 เยนเท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี 8%) มทีัง้เครื่องสําอางค์ กิ๊ฟ   

ช๊อป ขนม และสนิค้าอื่นๆ  อีกมากมายที่ท่านสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝากกลบับ้านได้ในราคา

สบาย กระเป๋า อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิค้าถูกใจ อาท ิสนิค้าแบรนด์เนม

ดงั อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง เสื้อผ้าแฟชัน่วยัรุ่น 

กระเป๋า รองเทา้ เครื่องสําอางคย์ีห่อ้ดงัของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–

II ในราคาถูกกวา่เมอืงไทย 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สู่ทีพ่กั โตเกียว ณ TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจ้าแม่กวนอมิอนัศกัดิส์ทิธิท์ี่มคีวามสูงเพยีง 5.5 เซ็นตเิมตร ซึ่ง

ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพสกัการะของชาวญี่ปุ่น  รวมถงึนักท่องเที่ยวที่มา

เยอืนประเทศญี่ปุน่ วดัอาซากุสะ เป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิง  

มโีคมไฟยกัษ์สแีดงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร มน้ํีาหนกัถงึ 130 กโิลกรมั ให้

ท่านไดไ้ปถ่ายรูปเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะได้เลอืกซื้อของที่ระลกึ อาทเิช่น 

แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึน้ชื่อของย่านนี้ เช่น

ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศ

ตะวนัออกของวดัคอื แม่น้ําซูมดิะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกยีวและใกล้ๆ  กนัจะม ีสวนสาธารณะซูมดิะโค

เอน็ ซึ่งเปิดโล่งสู่แม่น้ําดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดนิเล่น 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเดนิทางสู่ ชิซุย เอ้าทเ์ลต็มอลล ์ซึ่งมสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิด อสิระให้ท่านได้เลอืก

ซื้อเลอืกชมทัง้สนิค้าที่นําเขา้จากต่างประเทศ และผลติในญี่ปุ่นซึ่งล้วนแต่มคีุณภาพเหมาะสมกบ

DAY 5 โตเกียว – วดัอาซากสุะ – ชิซุย เอ้าทเ์ลต็มอลล ์– สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
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ราคา อาท ิADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, 

PRADA, GUCCI, DISSEL และอื่น ๆ อกีมากมาย  

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

17.30 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 

22.30  ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 

 

********************************************************** 

 

ก าหนดการเดินทาง : 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  
2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  
2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 
น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

31 ม.ค. – 4  ก.พ. 33,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 บาท 8,500 บาท 

6 – 10 ก.พ. 33,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 บาท 8,500 บาท 
 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 
อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
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 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น้ําหนกัไม่เกนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

 
 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 
 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 
 ค่าสนิน้ําใจสําหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
 กรุณาสํารองทีน่ัง่โดยการชาํระมดัจํา ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจําท่านละ 15,000 บาท 
 กรณุาช าระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจํา 
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 20 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหตุ 
*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  
เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรอืค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 
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 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่หนืออํานาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน้ํามนัของสายการบนิ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น
สําคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัสําหรบัผูสู้บ
บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพร้อมให้บรกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 
(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
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จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพํานักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุน่ ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุน่ได ้เชน่ เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 

 
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทาํในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
 

 


