
ขอน ำท่ำนเหิรฟ้ำท่องเที่ยว “ประเทศญ่ีปุ่น 7 วัน 4 คืน” 
ดินแดนอำทติย์อุทยั และนักรบซำมูไรหลำกหลำยด้วยวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 
เดินทำงโดยสำยกำรบินไทยอินเตอร์ (TG) 

 
 
 
 
 
 
 
วันพฤหัสฯที่ 05 ธ.ค. 62 (1) กรุงเทพฯ – เซนได   
21.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชัน้ทศันาจร สำยกำรบินไทยอินเตอร์ 

(TG) GATE 2 COUNTER C ผา่นขัน้ตอนการเช็คอินโดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก
แก่ทา่น 

23.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่ น โดย TG – 626 
** ส าคญัมาก !! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจบั** 

 ***พกัค้างคืนบนเคร่ืองบิน***  
วันศุกร์ที่ 06 ธ.ค. 62 (2) เซนได – ภเูขำอะทะดะ – ตุ๊กตำโคเคชิ – ทะเลสำบอินำวำชิโร     
07.30 น. ถึงสนามบินสนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผา่นการตรวจลงตราหนงัสอืเดินทางและพิธีการ

ศลุกากรเรียบร้อยแล้ว แวะเปลีย่นเคร่ืองท่ีสนามบิน 
เช้า  น าท่านแวะชม(จากภายนอก) ซำกปรำสำทเซนได (SITE OF SENDAI CASTLE) หรือท่ี
เรียกวา่ “AOBA CASTLE (青葉城)” เน่ืองจากวา่ตวัปราสาทจริงๆ นัน้ได้ถกูท าลายไปแล้วและไม่ได้มีการสร้าง
ขึน้ใหม่เหมือนกับปราสาทบางแห่งของญ่ีปุ่ น ท่ีน่ีจึงมีเพียงลานกว้างๆ แต่บนหินแต่ละจุดนัน้ก็มีแผ่นเหล็กสลกั
บอกวา่ตอนนีเ้ราอยูห้่องไหนของปราสาทในสมยัก่อน  
  แวะถ่ าย รูป  อนุสำวรีย์ของท่ ำนไดเมี ยว  (ต าแหน่งเจ้า เมืองในสมั ยก่ อน ) DATE 
MASAMUNE (伊達 政宗) ผู้ มีฉายาว่า ‘มังกรตาเดียว’ เรียกว่าเป็นคนท่ีมีความสนใจทางด้านการทูตและ
เทคโนโลยีของชาติตะวันตกเป็นอย่างมาก ซึ่งท่ีน่ี เราจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซนไดแบบพาโนรามิกท่ี
สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 น าทา่นเดินทางสู ่จังหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) คือจังหวดัหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ นซึง่ตัง้อยู่ในภูมิภาค
โทโฮคุ (TOHOKU) จุดเด่นของจังหวัดนีท่ี้ท าให้ใครๆ ก็หลงรักก็น่าจะเป็นเพราะท่ีน่ีมีการผสมผสานท่ีลงตัว
ระหว่างธรรมชาติท่ีสวยงามสมบูรณ์กับวฒันธรรมและประเพณีท่ีเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น นอกจากนีท่ี้จังหวดัแหง่นีก็้ยงั
มีอากาศท่ีบริสทุธ์ิ มีความสงบในแบบท่ีเราไม่อาจหาได้จากในเมืองใหญ่ๆ  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บา่ย  น าท่านเดินทางสู ่MOUNT ADATARA หรือภูเขา ADATARA ซึ่งเป็นอีกภูเขาหนึ่งท่ีมีช่ือเสียง
ของ FUKUSHIMA และได้รับการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 100 แหง่ ของภเูขาท่ีดีท่ีสดุในญ่ีปุ่ นและถือเป็นจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลีย่นสีแบบนี ้เพราะตามเส้นทางท่ีไตข่ึน้ไปบน
ภเูขานัน้มีความสวยงามอย่างมาก น าท่านนัง่กระเช้าขึน้ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสท่ีีปกคุลมไปด้วยสีแดงสี
เหลอืงและสเีขียวสลบักนัไปทัว่ทัง้ภเูขาอยา่งสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
  ทดลองท าตุ๊กตาโคเคชิฉบบัออริจินลัท่ีมีเพียงตวัเดียวในโลกกันดีกว่า กลา่วกันวา่ตุ๊กตาโคเคชิ 
(KOKESHI DOLL) ท่ีเราได้เพ้นท์เองนัน้มักจะมีสีหน้าอารมณ์ออกมาเหมือนกับเจ้าตัวคนเพ้นท์อย่างน่า
ประหลาดใจ หากได้ลองแล้วจะต้องติดใจอย่างแน่นอน ตุ๊กตำโคเคชิ (KOKESHI DOLL) คือตุ๊กตาไม้ดัง้เดิม
ของญ่ีปุ่ นท่ีมีหวักลมล าตวัทรงกระบอก มีลายเพ้นท์ใบหน้าและลวดลายตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
  แล้วน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักท่ี ทะเลสำบอินะวะชิโระ (LAKE INAWASHIRO) ตัง้อยู่
บริเวณใจกลางจังหวดัฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) ประเทศญ่ีปุ่ น ในช่วงฤดูหนาวท่ี จะมีฝูงหงส์จ านวนมากอพยพ
มาริมทะเลสาบ แม้อากาศจะหนาวจดัมีหิมะปกคลมุ ทะเลสาบอินะวะชิโระนัน้ใหญ่เป็นอนัดบัสีใ่นประเทศญ่ีปุ่ น 
และมีภาพสะท้อนของภูเขาบนัไดปรากฏอยู่บนผิวน า้ด้วย ความสวยงามนีท้ าให้เป็นท่ีรู้จกักันในช่ือ "กระจกแห่ง
สวรรค์ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารค ่า  ให้ท่านได้ลองแช่ออนเซน การแช่น า้แร่ร้อนธรรมชาติของญ่ีปุ่ น ถือเป็น
วฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่ นท่ีนิยมกันมากว่า 1,000 ปี เพราะชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่าการแช่น า้ร้อนนัน้นอกจากจะท าให้
เลอืดลมหมนุเวียนดีแล้ว ยงัท าให้ผิวพรรณผดุผอ่งอีกด้วย 
 พกัท่ี   INAWASHIRO LISTEL HOTEL           หรือเทียบเทา่ 
วันเสำร์ที่ 07 ธ.ค. 62 (3) ทะเลสำบอินำวำชิโร –วัดเอ็นโซจิ – ปรำสำทสึรุงะ –หมู่ บ้ำนโบรำณ     
โออุจิจูคุ – คินุกำวำออนเซน  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าทา่นสู ่วัด ENZOJI (เอนโซจิ) คือหนึง่ในวดัเก่าแก่และมีช่ือเสยีงของจงัหวดัฟุกชิุมะ โดยวดั
แหง่นีเ้ป็นวดัท่ีสร้างขึน้มาตัง้แต ่1,200 ปีก่อนและสร้างขึน้จากไม้ทัง้หมด นอกจากนีว้ดัแหง่นีย้งัตัง้อยูบ่นเนินเขา
เลก็ๆ ท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม สามารถมองเห็นแม่น า้ TADAMI (ทาดามิ) ได้แบบพาโนรามา รวมทัง้ยงัเป็นสถานท่ีท่ี
ให้ก าเนิดมาสคอตของเมือง AIZU-WAKAMATSU อยา่งเจ้าววัแดง AKABEKO (อะคาเบโกะ) 
 
 
 
 



เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ ให้ทา่นได้ลองรับประทานข้าวหน้าหมทูอดสตูร
ยานาอิสอุันแสนอร่อย ด้วยเนือ้หมคู าโตกรอบนอกนุม่ในเนือ้ฉ ่า กบัข้าวสวยร้อนๆ ราดด้วยซ้อสสตูรพิเศษแบบ
ฉบบัยานาอิสรุสชาดไม่เหมือนใคร 
บา่ย  น าท่านชม หนึ่งในปราสาทท่ีเก่าแก่ของประเทศญ่ีปุ่ น “ปรำสำท TSURUGA (ซึรุกะ) หรือ
ปราสาทนกกระเรียน” ปราสาทแหง่นีเ้ป็นปราสาทท่ีมีความเก่ียวข้องกบัซามไูรกลุม่เสอืขาว BYAKKOTAI ซามไูร
กลุม่สดุท้ายของประเทศญ่ีปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 
  น าท่านสู่ หมู่ บ้ำนญ่ีปุ่ นโบรำณโออูจิจูคุ (OUCHI JUKU) หมู่บ้านญ่ีปุ่ นท่ีมีความสวยงาม

มาก และท่ีน่ีคือสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีแม้แตค่นญ่ีปุ่ นยงัมาเท่ียวเป็นจ านวนมาก โดยประวติัคร่าวๆ ของหมู่บ้านนีก็้คือ
ในสมยัเอโดะ ถนนเส้นท่ีผา่นหน้าหมู่บ้านแห่งนีถื้อเป็นเส้นทางหลกัในการคมนาคมและการค้าท่ีเช่ือมต่อระหวา่ง
อาณาจกัรไอส ึ(AIZU CITY) และเมืองอิไมชิ (IMAICHI) ดงันัน้หมู่บ้านแหง่นีจ้ึงกลายเป็นแหลง่ท่ีพกัระหวา่งทางท่ี
ได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีครบทัง้อาหารและท่ีพัก **หากท่านมีเวลา สามารถลองชิมโซบะ
ต้นหอม ท่ีไม่มีท่ีไหนเหมือน** 

 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ลองแช่ออนเซน การแช่น า้แร่ร้อนธรรมชาติของญ่ีปุ่ น ถือเป็น
วฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่ นท่ีนิยมกันมากว่า 1,000 ปี เพราะชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่าการแช่น า้ร้อนนัน้นอกจากจะท าให้
เลอืดลมหมนุเวียนดีแล้ว ยงัท าให้ผิวพรรณผดุผอ่งอีกด้วย 
 พกัท่ี   GRAND HOTEL AIJU WITH ONSEN             หรือเทียบเทา่ 
วันอำทิตย์ที่ 08 ธ.ค. 62 (4) คินุกำวำ –ศำลเจ้ำโทโชกุ – ทะเลสำบซูเซนจิ – น ำ้ตกเคงอน– อิบำรำกิ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าท่านเดินทางสู ่ศำลเจ้ำโทโชกุ ศาลเจ้ามรดกโลก อีกหนึ่งสถานท่ีส าคญัท่ีใครๆ ไปเท่ียวนิก
โก้ก็ต้องไปท่ีแห่งนี ้ซึง่เป็นศาลเจ้าประจ าตระกูลโทคุงาวะท่ีโด่งดงัในอดีต และยงัเป็นสสุานของ "โทคุงาวะ อิเอ
ยะส"ุ โชกุนผู้พลิกชีวิตของชาวญ่ีปุ่ น ภายในมีสถานท่ีให้เดินชมมากมาย ทัง้ลิงปิดหูปิดตาปิดปาก ท่ีแกะสลกั
เอาไว้แฝงแงคิ่ด มีเจดีย์ 5 ชัน้ ท่ีรวบรวมพระธรรมค าสอน บทสวดมนต์และสิง่ของมีคา่ มีงานแกะสลกัวตัถลุ า้ค่า
แบบโบราณกวา่ 5,000 ชิน้ ต่ืนตากบัซุ้มประตโูยเมมง สถาปัตยกรรมที่มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 



เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) คือทะเลสาบท่ีเกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟนันตาอิ (Mount Nantai)ซึ่งเป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิของนิกโก้ จึงกลายเป็นทะเลสาบท่ีมีความงดงามมากๆ 
ระหวา่งเส้นทางท่ีคดเคีย้วให้ทา่นเพลดิเพลนิกบัวิวทิวทศัน์สองข้างทางตามอธัยาศยั 
  น าท่านชม น า้ตกท่ีช่ือเสียงโด่งดงัติดอันดบั 1 ใน 3 ของน า้ตกท่ีสวยสุดในประเทศญ่ีปุ่ น นัน่ก็
คือ “น ำ้ตกเคะงน (Kegon Falls)” น า้ตกเคะงนมีความสงูอยู่ท่ี 97 เมตร น า้ตกลงมาค่อนข้างแรงครับ ท่ีน่ีเป็น
ต้นก าเนิดของแม่น า้โอชิริ ตัง้อยูใ่นบริเวณอุทยำนแห่งชำตินิกโก (Nikko) น า้ตกเคะงนได้รับการยอมรับว่าเป็น
หนึ่งใน “8 ทิวทัศน์” ท่ีแสดงถึงความเป็นประเทศญ่ีปุ่ นและวฒันธรรมในยคุโชวะท่ีดีท่ีสดุแห่งหนึ่ง รวมทัง้ได้รับ
การกลา่ววา่เป็นน า้ตกท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสดุของเมืองนิกโก  
 
 
 
 
 
 

… จนได้เวลาอนัควร น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอิบำรำกิ (IBARAKI)  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี   MARROAD TSUKUBA HOTEL หรือเทียบเทา่ 
วันจัทร์ที่ 06 ธ.ค. 62 (5) อิบำรำกิ – ตลำดปลำนำกะมินำโตะ – หลวงพ่ออุชิกุไดบึทสุ – โตเกียว 
– อิออนมอลล์ – วัดนำริตะซัง – ช้อปป้ิงย่ำนชินจุกุ     
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าท่านเดินทางสู่ ตลำดปลำนำกะมินำโตะ (NAKAMINATO FISH MARKET) ตลาดปลา
แห่งนีเ้ป็นท่ีรู้จกักันดีว่าเป็นตลาดปลาท่ีขายของสดและราคาถูก จึงเป็นท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวได้เป็นจ านวนมาก 
และถ้าหากไม่ได้ซือ้ปลาก็สามารถเพลิดเพลินกับการลิม้รสชาติอาหารทะเลสดได้ท่ีร้านอาหารและบาร์ซูชิ
สายพาน หรือท่ีเรารู้จกักนัดีในช่ือ “KAITEN – ZUSHI” 

น าท่านสักการะ อุชิคุ ไดบุทสึ  (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยืนท่ีสูงท่ีสุดของ
ประเทศญ่ีปุ่ น และเคยเป็นรูปปัน้ท่ีสงุท่ีสดุในโลกท่ีถกูบันทกึไว้โดยหนงัสอืบนัทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness 
Book of word records) เม่ือปี ค.ศ. 1995 ด้วย จากความสูงถึง 120 เมตร ท าให้สามารถมองเห็นได้ตัง้แต่ใจ
กลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว  
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่านช้อปปิง้ ณ อิออนมอลล์ (AEON MALL NARITA) เป็นศูนย์การค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดใน     
นาริตะ ท่ีน่ีของมีให้เลือกเยอะ โดยมีร้านค้าต่างๆมากถึง 150 ร้าน ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ี  ทนัสมัยสไตล์
ญ่ีปุ่ น สนิค้าหลกัๆท่ีมีให้เลอืกเยอะก็แนวเสือ้ผ้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน สนิค้าแนวแฟชั่น
น่ีมีให้เลอืกอยา่งเพียบ ไม่วา่จะเป็น MUJI, 100 YEN SHOP, SANRIO STORE, CAPCOM GAMES ARCADE 
มีแม้กระทั่งซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ท่ีให้ได้เลือกแวะช้อปปิง้ของฝากติดไม้ติดมือก่อนเดินทางกลบั ส่วน
ร้านอาหารก็มีให้เลอืกมากมายจ าหนา่ยอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศนูย์อาหาร  



  ตอ่ไปน าท่านสู ่วัดนำริตะซัง ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) ก่อตัง้เม่ือปี ค.ศ 
940 เป็นวดัขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่าหนึง่พนัปี วดันีเ้ป็นวดัพุทธนิกายชินงอน (SHINGON) ท่ีมีช่ือเสียง
อย่างมากในแถบคันโต นอกจากนัน้แล้วยังใช้เป็นโลเกชั่นละครไทยเร่ือง “THE RISING SUN” (2014) ท่ีท า
แสดงโดยมาริโอ้ กับ แต้ว ณฐพร และภาพยนตร์ไทยเร่ือง “ฟัดจังโตะ” (2013) ท่ีน าแสดงโดย บอย ปกรณ์ กับ 
ยิปโซ  รมิตา ด้วยนะคะ 
 
 
 

 
 
 
 
จนได้เวลาอันควร ให้ทา่นช้อปปิง้ ย่ำนชินจุกุ แหลง่ช้อปปิง้ชัน้น าในโตเกียว แหลง่รวมร้านกิน

ด่ืมและร้านอาหารทุกระดบั และแหลง่ท่องเท่ียวขึน้ช่ือในแห่งเดียวกัน ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือ้
สนิค้านานาชนิด ได้จากท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็นร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง 
ตา่งๆ กนัท่ีร้าน MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย และสนิค้าอ่ืน ๆ หรือให้ทา่นได้สนุก
กบัการเลอืกซือ้สนิค้า แบรนด์ดงัตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี   GRAND BELL HOTEL SHINJUKU หรือเทียบเทา่ (ยา่นช้อปปิง้ชินจูก)ุ 
วันอังคำรที่ 10 ธ.ค. 62 (6) โตเกียว (อิสระช้อปป้ิงตำมอัธยำศัย ไม่มีรถบริกำร) – ฮำเนดะ – 
กรุงเทพฯ     
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชิญทา่นอิสระช้อปปิง้ ทอ่งเท่ียวเต็มวนัตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบสั,อาหารกลางวนั หรืออาหารค ่าบริการ) 
ทา่นสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิง้ในยา่นการค้าอัน
ทนัสมยัของมหานครโตเกียวศนูย์รวมวยัรุ่นแหลง่ช้อบปิง้ช่ือดงั 
รำยกำรท่องเที่ยวแนะน ำ (ไม่รวมคา่เดินทาง หรือ คา่ตัว๋รถไฟ) 

แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น า้สมิุดะ หอคอยโตเกียวสกำยทรี (TOKYO 
SKY TREE) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมท่ีสงูท่ีสดุในโลก เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี ้
มีความสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 



นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วัดอำซำกุสะ วดัท่ีได้ช่ือว่ามีความศกัด์ิสทิธ์ิ และ
ได้รับความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริ
มงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวดัยงัเป็นท่ีตัง้ของโคมไฟยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกด้วยความสงู 4.5 
เมตร ซึง่แขวนห้อยอยู ่ณ ประตทูางเข้าท่ีอยูด้่านหน้าสดุของวดั ท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟ้ำค ำรณ”  

และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค า มีช่ือว่า “ถนนนำกำมิ
เซะ” ถนนช็อปปิง้ช่ือดงั ซึง่เป็นท่ีตัง้ของร้านค้าขายของท่ีระลกึพืน้เมืองตา่งๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของ
เลน่ รองเท้า พวงกญุแจท่ีระลกึ ฯลฯ ให้ทกุทา่นได้เลอืกซือ้เป็นของฝากของท่ีระลกึตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 

ยา่นการค้าตา่งๆ อาทิ ย่ำนชิบูย่ำ ย่านวยัรุ่นช่ือดงัอีกแหง่ของมหานครโตเกียวท่านจะได้ต่ืนตา
ต่ืนใจกับแฟชัน่ทนัสมัยของหนุม่สาวชาวแดนปลาดิบ และหามมุถกูใจถ่ายภาพคูก่ับ "ฮาจิโกะ" รูปปัน้สนุขัแสนรู้ 
ท่ีกลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตส าหรับหนุม่สาว อพัเดทแฟชัน่จากร้านค้ามากมาย มากกวา่ 100 ร้านค้า และ “ตึก 
109” ตกึช่ือดงัท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของยา่นนัน้  

ตลำดอะเมโยโกะ (AMEYOKO MARKET) ตลาดท่ีคึกคักเกือบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่าง
สถานีอุเอโนะ (UENO STATION) และสถานีโอคาชิมาชิ (OKACHIMACHI STATION) สินค้าหลากหลายชนิด
ทัง้ ของสด ของใช้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้าทัง้ของญ่ีปุ่ น และของน าเข้าท่ีสว่นใหญ่จะมีราคาถกูกว่า
ในห้างบางร้านอาจจะตอ่ราคาเพิ่มได้อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผกัสด ร้านขนมและของกินเลน่ 

 
  
 
  เช็คเอาท์จากโรงแรมท่ีพกั น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
 
 
19.00 น. ได้เวลาพอสมควร พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย บริการรถโค้ชรอรับทา่นเพื่อเดินทางสูส่นามบิน 
วันพุธที่ 11 ธค. 62 (7)  ฮำเนดะ – กรุงเทพฯ     
00.20 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG – 661 
05.25 น. ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรเดนิทำง 
  

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ  

2 ทำ่น 
 

รำคำตอ่ 01 ทำ่น 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ  

12 ปี พักกบัผูใ้หญ่  
2 ทำ่น  

มเีตยีงเสรมิ 

พักหอ้งเดีย่ว เพิม่  

ทำ่นละ 

 

05 ธ.ค. – 11 ธ.ค.  49,900 47,500 9,000 
 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 30 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักลำ่ว ทำงบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 
2. กำรช ำระคำ่บรกิำร 
2.1 กรุณำช ำระมัดจ ำ ทำ่นละ 10,000. – บำท  

2.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วันกอ่นออกเดนิทำง 
3. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์
3.1 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน ขอเกบ็คำ่มดัจ ำตัว๋ ทำ่นละ 5,000 บำท 

3.2 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15 วัน ขอเกบ็คำ่ใชจ้่ำย 50% ของรำคำคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
3.3 ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วนั ขอเก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 100% ของรำคำคำ่ทวัร ์

3.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบนิมกีำรกำรันตมีัดจ ำทีน่ั่ง
กบัสำยกำรบนิ และคำ่มัดจ ำทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอื คำ่ทวัร์
ทัง้หมด ไม่ว่ำยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

3.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.6 เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำงพรอ้ม คณะถอื
ว่ำทำ่นสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจ ำคนื ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร หรอื ระดบัเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5. คำ่น ้ำหนักสมัภำระทำ่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และ คำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่ี

กำรเรยีกเก็บ 
6. คำ่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำลกรณี
เกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์

  

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คำ่ทปิมคัคเุทศก ์คนขบัรถ 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

2. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
3. คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบุ อำทเิชน่ คำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี คำ่

โทรศพัท ์เป็นตน้ 
4. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง(ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ) 
5. คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

6. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 
7. คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ชัว่ครำวเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทำงไทย ไดร้ับกำรยกเวน้วซีำ่) 



  

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ทำ่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเกบ็คำ่น ้ำมันและภำษีสนำมบนิทกุแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตตุำ่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำรกอ่
กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรน ำส ิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิส ิง่ของสญูหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำร

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง สำยกำร
บนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอัตรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  

 

 


