
 

 

รหัสทัวร GQH1901763 
ทัวรญ่ีปุ�น โอซากา นาโกยา โตเกียว ROMANTIC AUTUMN  
7 วัน 4 คืน [TG] 
วัดโทไดจิ ป�าไผ สะพานโทเก็ตสึเคียว ทะเลสาบ บิวะ ศาลเจาชิราฮิเงะ  

ถนนตนสน Metasequoia Namiki ชอปปم�ง MITSUI OUTLET พิพิธภัณฑกุโจฮะจิมัง  

ชมการสาธิตระบําพื้นเมือง หมูบานชิราคาวาโกะ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ กิจกรรมชงชา  

อุโมงใบเมเปم�ล โมมิจิ ไคโร ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 ชอปปم�งชินจูกุ วัดอาซากุซะ โตเกียวสกายทรี  

ไดเวอรซิต้ี โอไดบะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – โอซากา (สนามบินคันไซ) 
(TG622 23.15-06.25) 

19.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

23.15 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ  ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG622 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 โอซากา (สนามบินคันไซ) - นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยามา – ป�าไผ – 
สะพานโทเก็ตสึเคียว – ชอปปم�ง JR KYOTO STATION 

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ  ประเทศญ่ีปุ�น (เวลาทองถ่ินเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว  [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 เมืองนารา ( Nara ) อดีตเมืองหลวงเกาของชาวญ่ีปุ�น ท่ีต้ังข้ึนมาในป 710 และไดรับ
อิทธิพลของศาสนาพุทธอยางเต็มที่ จนกระทั่งถึงปจจุบันน้ียังคงมีสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรมากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามที่เกาแกท่ีสุดอีกดวย 
วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of 
Nara) นับเปนหน่ึงในวัดท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของ
ประเทศญ่ีปุ�นอยางมาก จุดเดน คืออาคารหลักของวัดแหงน้ี เปนอาคารไมที่ใหญท่ีสุด
ในโลก หลวงพอโตหรือ ไดบุตสึ ยังเดนที่ประดิษฐานดานในอาคารหลักน่ี ซ่ึงก็เรียกได
วามีขนาดที่ใหญมากท่ีสุดของญ่ีปุ�น มีความสูงมากถึง 15 เมตร วัดแหงน้ีน้ันถูก สราง
ข้ึนเม่ือป ค.ศ. 752 สามารถตรัสรูได และเปนท่ีช่ืนชอบสําหรับนักทองเที่ยวก็คือเจา
กวางนอยใหญท่ีเดินควักไขวไปมา ซ่ึงก็สามารถใหอาหารกวางเหลาน้ันดวยขนมแซม
เบที่ทํามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมีรานท่ีขายราคาก็จะอยูประมาณหอละ 150 
เยน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและที่พํานักของจักรพรรดิญี่ปุ�น ในชวงป 794 

– 1868 และปจจุบันน้ีก็เปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับ 7 ของประเทศ รวมทั้งมีประชากร
อีกราวๆ 1.4 ลานคน ซ่ึงสภาพบานเมืองยังคงอนุรักษเอาไวในสภาพอดีตซะเปน
สวนมาก 



 

 

อาราชิยามา (Arashiyama) เปนอีกเขตหน่ึงที่นักทองเที่ยวนิยมมากัน อยูทางตะวัก
ตกของเกียวโต โดยเร่ิมเปนที่นิยมต้ังแตสมัยเฮอัน (794-1185) เปนตนมา และจะมี
นักทองเที่ยวเดินทางมาเท่ียวชมกันอยางคับค่ังในชวงท่ีดอกซากุระบานและชวงใบไม
แดงหรือใบไมเปล่ียนสี ตัวเมืองอาราชิยามาน้ันจะคึกคักมากในชวงวันหยุด มีทั้ง
รานคา รานอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวไดเร่ือยๆ สถานที่ที่ไดรับ
ความนิยมอีกที่หน่ึงเม่ือมาถึงเมืองน้ีก็คือ อุโมงคป�าไผ (Bamboo) ทางเดินท่ีโอบลอม
ดวยตนไผสีเขียวท่ีสูงมาก สวนทางตอนเหนือของเมืองน้ันจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยู
ท่ัวไปตามภูเขาท่ีเขียวชะอุม 

 จุดทองเที่ยวท่ีสวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน ที่ต้ังของ สะพานโทเก็ตสึเคียว 
(Togetsukyo) ซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณอาราชิยามา เปนสะพานที่ใชขามแมน้ําสาย
ใหญของเมือง ซ่ึงอยูไมใกลกับตัวเมืองมากนัก จากน้ันนําทานเดินทางสูยานการคา
ของเกียวโต 

  ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจาจ้ิงจอกเปนศาลเจาชินโต (Shinto) 
ท่ีมีความสําคัญแหงหน่ึงของเมืองเกียวโต มีช่ือเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii 
Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันขางหลังศาลเจาจํานวนหลายหมื่นตนจนเปน
ทางเดินไดท่ัวท้ังภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ท่ีผูคนเช่ือกันวาเปนภูเขาศักสิทธ โดย เทพอิ
นาริ (หรือ พระแมโพสพ ตามความเช่ือของไทย) จะเปนตัวแทนของความอุดม
สมบูรณ การเก็บเก่ียวขาว รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเปนสัตวคู
กาย (บางก็วาทานชอบแปลงรางเปนจ้ิงจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปم�นจ้ิงจอกมากมาย
ดวยเชนกัน ศาลเจาแหงน้ีมีความเกาแกมากถูกสรางข้ึนต้ังแตกอนสรางเมืองเกียวโต



 

 

ซะอีก คาดกันวาจะเปนชวงประมาณปค.ศ. 794 หรือกวาพันปมาแลว อีกท้ังท่ีแหงน้ี
ยังไดเปนสวนหน่ึงของภาพยนตรฮอลลีวูด เร่ือง MEMOIRS OF GEISHA อีกดวย 

 สถานีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เปนสถานีรถไฟสายหลักของเกียวโต 
และเปนหน่ึงในสถานีรถไฟท่ีใหญที่สุดของประเทศญ่ีปุ�น มีการออกแบบอาคารใหดู
สมัยใหม และยังเปนแหลงศูนยรวมรานคา รานอาหารมากมายต้ังอยูเรียงรายทั้งดาน
ในและดานนอกสถานี แถมท่ีน้ียังมีศูนยการคา Porta ขนาดใหญใหไดชอปปم�งกันอีก
ดวย 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KYOTO HOTEL  หรือเทียบเทา 
วันท่ี 3 ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจาชิราฮิเงะ – ถนนตนสน Metasequoia Namiki –  

ชอปปم�ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM  – แชน้ําแรธรรมชาติ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบบิวะ (Lake Biwa) หรือ “บิวะโกะ” (Biwa-Ko) ทะเลสาบน้ําจืดต้ังอยูใน

จังหวัดชิงะ บนเกาะฮอนชู หากเคยอานวรรณกรรมโบราณหลายเร่ืองของญ่ีปุ�นก็จะ
พบกับช่ือของทะเลสาบบิหวะน้ีอยูบอยคร้ังเน่ืองจากสถานท่ีต้ังอยูไมไกลจากเมือง
เกียวโตซ่ึงเปนอดีตเมืองหลวงของญ่ีปุ�น วรรณกรรมในสมัยน้ันจึงใชทะเลสาบบิวะเปน
เปนฉากประกอบซะสวนมาก และ ทะเลสาบน้ียังเปนศูนยรวมของแมน้ําหลายสายที่
ไหลมาบรรจบกันจนกลายเปนทะเลสาบขนาดใหญครอบคลุมพ้ืนท่ีราว 670 ตาราง
กิโลเมตร ช่ือเดิมของทะเลสาบคือ “โอมิ” (Omi) แตมาเปล่ียนเปน บิหวะโกะในสมัย
เอโดะ และจากขอมูลของนักวิทยาศาสตรสรุปไดวาทะเลสาบบิหวะมีอายุเกาแกเปน



 

 

อันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว 
 ศาลเจาชิระฮิเงะ (Shirahige Shrine) เปนศาลเจาท่ีปจจุบันไดรับความสนใจจาก

ผูคนจํานวนมากในฐานะจุดเสริมดวงชะตา ต้ังอยูในเมืองทะคะชิมะ (Takashima 
City) ทางฝم�งตะวันตกของทะเลสาบบิวะ สรางข้ึนเม่ือราว 1,900 ปกอน และเปนศาล
เจาท่ีมีประวัติศาสตรเกาแกยาวนานท่ีสุดในจังหวัดชิงะ (Shiga) เช่ือกันวาศาลเจา
แหงน้ีเปนท่ีสถิตยของเทพเจาท่ีใหพรเพ่ือใหมีอายุยืนยาว มี เสาโทริอิ สีแดงซ่ึงเปน
สัญลักษณของศาลเจายืนตระหงานอยูกลางทะเลสาบ เปนภาพภูมิทัศนที่งดงามราว
ภาพวาด 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ถนนตนสน Metasequoia Namiki ถนนที่เสนตรงท่ีปกคลุมไปดวยตนสนพันธุ 

Metasequoia หรือเรียกอีกช่ือวา ตนเมตา ต้ังอยูชานทะคะชิมะ (Takashima 
City)  สองขางทางเต็มไปดวยตนเมตาจํานวนกวา 500 ตน แตละตนปลูกเรียงราย
อยางเปนระเบียบท้ังสองขางทาง บางชวงก่ิงกานของตนเมตาจะโนมเขาหากัน ราวกับ
เปนอุโมงคตนไมเปนวิวท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจ ความงามของถนนทิวสนน้ีสามารถชมไดทุก
ฤดู คือในชวงฤดูใบไมผลิและฤดูรอนทิวสนจะเขียวชอุมเปนพุมสวยงาม สวนชวงฤดู
ใบไมรวงคือประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเปนชวงท่ีตนเมตาผลัดใบเปนสีสมเหลือง 
สวนในฤดูหนาวก่ิงกานของตนเมตาจะถูกปกคลุมไปดวยหิมะขาวโพลน เปน
ทัศนียภาพท่ีงดงามหายากในญี่ปุ�น 

 MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหทานอิสระเพลิดเพลินกับ
การชอปปم�งรานคาแบรนดเนมช้ันนําและรานอาหารญี่ปุ�นและอาหารนานาชาติกวา 
240 รานเลยทีเดียว ท่ีน่ีถือเอาทเลตท่ีมีขนาดใหญอีกแหงหน่ึงในญี่ปุ�นมีความมีความ



 

 

ใหญประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบใหมีลักษณะคลายกับเมืองนิ
วออรลีนสซ่ึงเปนเมืองทาทางตะวันตกของอเมริกาอีกดวย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GUJO HACHIMAN ONSEN หรือเทียบเทา 

หลังอาหารค่ํา ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญ่ีปุ�น 
วันท่ี 4 เมืองกุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑกุโจฮะจิมัง – ชมการสาธิตระบําพ้ืนเมือง – รานมีด 

Hamono-ya Sansu – หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองที่หลงเหลือบรรยากาศแบบยอนยุคสมัยอดีต กุโจฮาจิมังมีรางน้ํา

จํานวนมากจนถูกเรียกวาเปนเมืองแหงสายน้ํา ซ่ึงจะไดยินเสียงน้ําไหลสะทอนไปท่ัว
ท้ังตัวเมือง ดวยบรรยากาศที่ทําใหหวนนึกถึงอดีตน้ัน ทําใหท้ังเมืองเสมือนกับเปนอีก
โลกหน่ึงก็วาได เพียงแคเดินในเมืองแหงน้ี ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับยอน
เวลาไปอดีตไดอยางแนนอน 

 พิพิธภัณฑกุโจฮะจิมัง ฮาคุรันคัง ที่รวบรวมเสนหของเมืองกุโจฮะจิมังเอาไว 
นักทองเที่ยวสามารถเรียนรูวิธีการรายรํากุโจโอโดริ ซ่ึงเปนการรายรําประจําเมืองที่ใน
ทุกชวงฤดูรอนจะมีการจัดเทศกาลการรายรําสุดย่ิงใหญ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ�นข้ึน โดยจะ
จัดตอเน่ืองกันถึง 33 คืน ต้ังแตปลายเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนกันยายน นอกจากน้ี
ยังมีโซนเรียนรูประวัติศาสตรและการรายรําจากผูรูอยางใกลชิด รวมถึงจุดจําหนาย
ขนมและของฝากประจําเมืองกุโจอีกดวย พรอมโขวการสาธิตระบําพ้ืนเมือง Odori 
Dance คือการเตนรําชนิดหน่ึงของญี่ปุ�น ผูแสดงจะแตงกายสีสันสดใสมารวมเตนรํา 
เคร่ืองดนตรีประกอบไปดวย ชามิเซ็ง, กลองไทโกะ และขลุย ธีมหลักของงานก็คือการ
บาไปดวยกัน หรือ อาจจะมีช่ือเรียกอีกอยางวางานเตนของคนบาน้ันเอง 



 

 

 รานมีด Hamono-ya Sansu เปนรานที่เคร่ืองมีดตนตําหรับของเมืองเซกิ ซ่ึงมี
ประวัติยาวนานกวา 75 ป สถานที่ท่ีผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกทั้งยังเปนเมืองที่มีช่ือเสียง
เร่ืองการตีดาบญ่ีปุ�นอยางดาบเซกิ สําหรับที่รานซันชูน้ีมีเคร่ืองใชของมีคมตาง ๆ 
มากมายกวา 3,000 ช้ิน ไมวาจะเปนมีดหรือกรรไกรตัดแตงกิ่งและสวน กรรไกรตัด
เล็บ กรรไกรหลากขนาด หรือมีดสําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบท่ีชวยใหการเตรียม
วตัถุดิบของคุณงายย่ิงข้ึ นอกจากน้ียังมีดาบญ่ีปุ�น ขนมและเคร่ืองด่ืมเย็น ๆ จําหนาย
อีกดวย พรอมทั้งสามารถชมสุดยอดการแสดงดาบของวิชาอิไอกิริ ไดแบบใกลๆ ดวย
การใชดาบซามูไรฟนฉับเดียวตนไผขาดเปน 2 ทอน!! 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนานแทด้ังเดิม และยัง

ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสราง
ของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคา
เหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจาก
ทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแตละปไมต่ํากวา 680,000 คน เลยทีเดียว 



 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 5 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กิจกรรมชงชา – อุโมงใบเมเปم�ล โมมิจิ ไคโร (ตามสภาพ

อากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ตามสภาพอากาศ) – โตเกียว – ชอปปم�งชินจูกุ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เปนหน่ึงในหาทะเลสาบลอมรอบภูเขาไฟฟู

จิ ซ่ึงทะเลสาบแหงน้ีเปนที่นิยมสําหรับนักทองเท่ียวไมวาจะเปนคนญ่ีปุ�นหรือตางชาติก็
ตามมักจะมาหาที่พักผอนในบริเวณน้ีมากกวาทะเลสาบที่เหลืออีกส่ีแหง ดังน้ันรอบๆ 
บริเวณน้ีจึงเต็มไปดวยโรงแรม, รานอาหาร, และรานขายของท่ีระลึกมากมาย 

 สัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ�น (Sado) โดย
การชงชาตามแบบญ่ีปุ�นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การจับถวยชา และ
การด่ืมชา ทุกข้ันตอนน้ันลวนมีข้ันตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเปนอยาง
มาก และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซ่ึงกอนกลับใหทานอิสระ
เลือกซ้ือของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 โมมิจิ ไคโร อุโมงคใบเมเปم�ล จุดชมใบไมเปล่ียนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิ
โกะ ตนเมเปم�ลท่ีข้ึนอยูทั้ง 2 ฝم�งของคลองน้ําจะเปล่ียนสีทั้งสมและแดง ใบที่แหงแลวก็
จะรวงหลนลงที่คลองน้ํา ทําใหท้ังดานบนและดานลางเต็มไปดวยใบเมเปم�ล จึงดู
เหมือนกับเปนอุโมงคใบเมเปم�ล ในตอนกลางคืนจะมีการดับไฟ เปดประดับยาวตาม
ทางเดินไปตลอดแนวอีกดวย ใหทานไดเพลิดเพินกับการชมใบไมเปล่ียนสี และเก็บ
ภาพความประทับใจ 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
  ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ต้ังตระหงานอยูเหนือเกาะญ่ีปุ�นดวยความสูง3,776เมตร 

จากระดับน้ําทะเล นําทานข้ึนชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภูเขา
ไฟฟูจิ (ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอด
เขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ไดช่ือวามีสัดสวนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเปนภูเขา
ไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ�น 

 เมืองโตเกียว (Tokyo) นําทานชอปปم�งท่ี ยานชินจูกุ (Shinjuku) แหลงบันเทิงและ
แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟช่ันเกๆ เทหๆ 
ของเหลาบรรดาแฟช่ันนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เปนเหมือนศูนยกลางของของยานน้ี 
ซ่ึงเปนหน่ึงในสถานีท่ีคึกคักที่สุดในญ่ีปุ�น ในแตละวันมีผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคน
ท่ีใชบริการสถานีแหงน้ี ทางดานตะวันตกยานน้ีท่ีเต็มไปดวยตึกระฟ�าหลายอาคาร มี
ท้ังโรงแรมช้ันนํา และในสวนทางดานตะวันออกน้ันคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เปน
ยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเคร่ืองใชไฟฟ�าขนาดใหญอยาง Big Camera 
และยานบันเทิงยามราตรีที่มีรานอาหารเยอะแยะมากมาย เชนรานอิซากายะ 
(Izakaya) 



 

 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 6 วัดอาซากุซะ - ถายรูปโตเกียวสกายทรี – ชมใบแปะกวย ถนนอิโชนามิกิ – ชอปปم�งชิบู

ยา – ไดเวอรซิต้ี โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เปนวัดท่ีเกาแกและ

ไดรับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียวอยางมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองค
เจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักด์ิสิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยังมี โคมไฟยักษ 4.5 
เมตร ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ในนามประตูฟ�าคํารณและทานจะได
สนุกกับการเดินเลือกดูสินคาตางๆ สองขางทางของ ถนนนากามิเซะ ซ่ึงมีรานคาขาย
ของที่ระลึกตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก
ฯลฯ 

 เดินสูริมแมน้ําสุมิดะ อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สูงที่สุด
ในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปดเม่ือ 22 พฤษภาคม 
2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ใน
มณฑลกวางโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของ
แคนาดา ท่ีมีความสูง 553 เมตร 

 ถนนอิโชนามิกิ ซ่ึงเปนถนนอีกสายหน่ึงที่คนญ่ีปุ�นใหคนนิยมมาชมใบไมเปล่ียนสีเปน
จํานวนมาก โดยปกติต้ังแตเดือนพฤศจิกายน-ตนเดือนธันวาคมของทุกปจะตรงกับฤดู
ใบไมเปล่ียนสี [ข้ึนกับสถานที่ในแตละภูมิภาคของญ่ีปุ�น] ถนนแหงน้ีปลูกตนแป�ะกวยไว
ตลอด 2 ขางทางในชวงฤดูใบไมเปล่ียนสีใบของตนแปะกวยจะเปล่ียนเปนสีเหลือง
ทองอรามสวยงาม อิสระทานจะไดถายรูปและชมความงามของใบไมที่เปล่ียนสีพรอม



 

 

กับบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกทามกลางอากาศท่ีเย็นสบาย 

 ยานชิบูยา (Shibuya) แหลงชอปปم�งสตรีทที่ย่ิงใหญสุดๆในโตเกียว รายลอมไปดวย
หางฯตางๆและรานคาอีกนับพัน ซ่ึงมีหางฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมรานคาแฟช่ัน
ไวมากมายรวมทั้งมีรูปปم�น “ฮาจิโกะ” หรือเจาหมาแสนซ่ือสัตยฮาจิ ที่เฝ�ารอคอย
เจานายหนาสถานีชิบูยา ตราบจนวันตายของมัน 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
 ไดเวอร ซิต้ี โอไดบะ (Diver city Odaiba) เมืองแหงศตวรรษที่ 21 ของมหานคร

โตเกียว ต้ังอยู ณ ริมอาวโตเกียวจุดชมวิวท่ีสวยงามของสะพานสายรุงท่ีเช่ือตอ
ระหวางแผนดินใหมและแผนดินเกาท่ีเกิดจากการถมทะเลข้ึนมา อีกทั้งเทพีเสรีภาพ
ท่ีต้ังเดนเปนสงาอีกจุดถายรูปสวยของมหานครโตเกียว หางรานที่เรียงรายเช่ือตอกัน
บริเวณริมอาวน้ี รวมทั้ง Divercity ที่มีหุนยนตกันด้ัมขนาดใหญยืนตระหงานอยู
ดานหนา อีกไฮไลตท่ีตองมาเยือนแหงมหานครโตเกียวอีกดวย ภายในหางเองก็มี
รานคาสินคาและภัตตาคารหลากหลายใหเลือกซื้อเลือกชิมกันอยางเต็มที่อีกดวย 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
 สมควรแกเวลาเดินทางนําทานเดินทางสูสนามบินฮาเนดะ 
วันท่ี 7 สนามบินสุวรรรภูมิ [TG661 00.20-05.25 ] 
00.20 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG677 

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 



 

 

** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง
กอนทําการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันท่ี 07-13 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 8,900.- 36,900.- 
วันท่ี 21-27 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 8,900.- 36,900.- 
วันท่ี 30 พ.ย. – 05 
ธ.ค. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 8,900.- 36,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ท้ังส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญ่ีปุ�นโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ญ่ีปุ�น ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังส้ิน** 
4.6 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังส้ิน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 



 

 

 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบินหการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน

ตามเง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปน
ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเคร่ืองจาก 30กิโล 
เหลือเพียง 20 กิโลเทาน้ัน  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง



 

 

รัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญ่ีปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเคร่ืองบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญ่ีปุ�น** 



 

 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น  
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


