
 

 

รหัสทัวร JBL1902108 
ทัวรญ่ีปุ�น Sendai – Tokyo 7 วัน 4 คืน (TG) 
ปราสาทเซนได - อนุสาวรียทานไดเมียว – น่ังกระเชาชมวิว ณ ภูเขาอะทะดะ   
ฝกทําตุกตาญี่ปุ�นโคเคชิ หน่ึงเดียวในโลก - ทะเลสาบอินะวะชิโระ  - วัดเอ็นโซจิ   
จุดชมวิวสะพานไดอิจิเคียวเรียว – ชิมไอศครีม CHARCOAL ฟรี !!   
ชิมขาวหนาหมูทอด สูตรยานาอิสุ – ปราสาทนกกระเรียน สึรุงะ – หมูบานญี่ปุ�นโบราณโออุจิจูคุ 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 62 (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – เซนได (ประเทศญี่ปุ�น)     
21.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 

4 ประตู 2 แถว C สายการบินไทย (TG) เจาหนาที่ฯ คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระกอนออกเดินทาง  

23.50 น. เหินฟ�าสู เมืองเซนได ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินที่ TG 626  (ใชเวลาบิน 5.40 ชม.) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง 

 
วันศุกรท่ี 6 ธ.ค. 62  (2) สนามบินเซนได – ปราสาทเซนได (ภายนอก) – อนุสาวรียทานได
เมียว – น่ังกระเชาชมวิว ณ ภูเขาอะทะดะ - ฝกทําตุกตาญี่ปุ�นโคเคชิ หน่ึงเดียวในโลก 
ทะเลสาบอินะวะชิโระ  
07.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานเซนได ประเทศญ่ีปุ�น ** สําคัญมาก !! ประเทศญ่ีปุ�นไม

อนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมี
โทษปรับและจับ (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานใหเปนเวลาทองถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานการตรวจ
ตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบรอยแลว ... นําทานแวะชมภายนอก 
ซากปราสาทเซนได (SITE OF SENDAI CASTLE) หรือท่ีเรียกวา“AOBA 
CASTLE เน่ืองจากวาตัวปราสาทจริงๆ น้ันไดถูกทําลายไปแลวและไมไดมีการ
สรางข้ึนใหมเหมือนกับปราสาทบางแหงของญ่ีปุ�น ท่ีน่ีจึงมีเพียงลานกวางๆ แตบน
หินแตละจุดน้ันก็มีแผนเหล็กสลักบอกวาตอนน้ีเราอยูหองไหนของปราสาทใน
สมัยกอน ... ตอไปแวะถายรูป อนุสาวรียของทานไดเมียว (ตําแหนงเจาเมืองใน
สมัยกอน) DATE MASAMUNE ผูมีฉายาวา ‘มังกรตาเดียว’ เรียกวาเปนคนที่มี
ความสนใจทางดานการทูตและเทคโนโลยีของชาติตะวันตกเปนอยางมาก ซึ่งที่น่ี
เราจะไดชมวิวทิวทัศนของเมืองเซนไดแบบ    พาโนรามิกที่สวยงาม 



 

 

  

 
 
นําทานเดินทางสู จังหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) คือจังหวัดหน่ึงในประเทศญ่ีปุ�น
ซ่ึงต้ังอยูในภูมิภาค โทโฮคุ (TOHOKU) จุดเดนของจังหวัดน้ีที่ทําใหใครๆ ก็หลง
รักก็นาจะเปนเพราะที่น่ีมีการผสมผสานท่ีลงตัวระหวางธรรมชาติที่สวยงาม
สมบูรณกับวัฒนธรรมและประเพณีที่เกาแกของญี่ปุ�น นอกจากน้ีที่จังหวัดแหงน้ีก็
ยังมีอากาศที่บริสุทธ์ิ มีความสงบในแบบท่ีเราไมอาจหาไดจากในเมืองใหญๆ  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู MOUNT ADATARA หรือ ภูเขา ADATARA ซ่ึงเปนอีกภูเขา

หน่ึงที่มีช่ือเสียงของ FUKUSHIMA และไดรับการจัดอันดับใหเปน 1 ใน 100 
แหง ของภูเขาท่ีดีที่สุดในญี่ปุ�นและถือเปนจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ
นักทองเท่ียว โดยเฉพาะในชวงฤดูใบไมเปล่ียนสีแบบน้ี เพราะตามเสนทางท่ีไตข้ึน
ไปบนภูเขาน้ันมีความสวยงามอยางมาก นําทานน่ังกระเชาข้ึนชมความงามของ
ใบไมเปล่ียนสีท่ีปกคุลมไปดวยสีแดงสีเหลืองและสีเขียวสลับกันไปท่ัวท้ังภูเขาอยาง
สวยงาม 

 



 

 

  

 
 

... จากน้ันใหทานทดลองทํา ตุกตาโคเคชิ ฉบับออริจินัลที่มีเพียงตัวเดียวในโลกกัน
ดีกวา กลาวกันวาตุกตาโคเคชิ (KOKESHI DOLL) ที่เราไดเพนทเองน้ันมักจะมีสี
หนาอารมณออกมาเหมือนกับเจาตัวคนเพนทอยางนาประหลาดใจ หากไดลอง
แลวจะตองติดใจอยางแนนอน ตุกตาโคเคชิ (KOKESHI DOLL) คือตุกตาไม
ด้ังเดิมของญ่ีปุ�นท่ีมีหัวกลมลําตัวทรงกระบอก มีลายเพนทใบหนาและลวดลาย
ตางๆ 
 

  

 
 
 

แลวนําทานเดินทางเขาสูที่พักที่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ (LAKE INAWASHIRO) 
ต้ังอยูบริเวณใจกลางจังหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) ประเทศญ่ีปุ�น ในชวงฤดู
หนาวที่จะมีฝูงหงสจํานวนมากอพยพมาริมทะเลสาบ แมอากาศจะหนาวจัดมีหิมะ



 

 

ปกคลุม ทะเลสาบอินะวะชิโระน้ันใหญเปนอันดับส่ีในประเทศญ่ีปุ�น และมีภาพ
สะทอนของภูเขาบันไดปรากฏอยูบนผิวน้ําดวย ความสวยงามน้ีทําใหเปนที่รูจักกัน
ในช่ือ กระจกแหงสวรรค 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
   พักคางคืน ณ INAWASHIRO LISTEL HOTEL WITH ONSEN       หรือ
เทียบเทา 

พิเศษ !! ณ โรงแรมแหงน้ี ทานจะไดสัมผัสกับการอาบน้ําแรญ่ีปุ�น (ออนเซ็น) เพื่อ
เปนการพักผอนจากการท่ีไดเหน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอด
ท้ังวัน การแชน้ําแรธรรมชาติเปนวัฒนธรรมด้ังเดิมและเกาแกของชาวญี่ปุ�นมาชา
นาน จนกระทั่งปจจุบันยังคงไดรับการรักษาและสืบทอดตอมากันเปนอยางดี เปนที่
รูจักอยางแพรหลาย และเช่ือวาในน้ําแรน้ันมีแรธาตุซ่ึงชวยใหผิวพรรณและระบบ
การไหลเวียนของโลหิตดีข้ึน 

 
วันเสารที่ 7 ธ.ค. 62  (3) วดัเอ็นโซจิ – จุดชมวิวสะพานไดอิจิเคียวเรียว – ชิมไอศครีม 
CHARCOAL ฟรี !! – ชิมขาวหนาหมูทอด สูตรยานาอิสุ – ปราสาทนกกระเรียน สึรุงะ – 
หมูบานญี่ปุ�น โบราณโออุจิจูคุ  
   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานสู วัด ENZOJI (เอนโซจิ) คือหน่ึงในวัดเกาแกและมีช่ือเสียงของจังหวัดฟุกุ

ชิมะ โดยวัดแหงน้ีเปนวัดท่ีสรางข้ึนมาต้ังแต 1,200 ปกอนและสรางข้ึนจากไม
ท้ังหมด นอกจากน้ีวัดแหงน้ียังต้ังอยูบนเนินเขาเล็กๆ ท่ีมีทิวทัศนสวยงาม สามารถ
มองเห็นแมน้ํา TADAMI (ทาดามิ) ไดแบบพาโนรามา รวมท้ังยังเปนสถานท่ีที่ให
กําเนิดมาสคอตของเมือง AIZU-WAKAMATSU อยางเจาวัวแดง AKABEKO 
(อะคาเบโกะ) 

 



 

 

  

 
 

... ตอไปนําทานชมบริเวณ จุดชมวิวรถไฟสาย TADAMI LINE ซ่ึงเปนไฮไลท
สําหรับการชมรถไฟท่ีทานไมควรพลาด วิวสะพาน DAIICHI KYOURYOU น้ัน 
ถือเปนจุดชมวิวที่มีช่ือเสียงเปนอันดับตนๆ ของจังหวัด FUKUSHIMA และในแต
ละวันน้ันจะมีนักทองเที่ยวและชางภาพชาวญ่ีปุ�นจํานวนมากมาดูความสวยงามของ
รถไฟขณะที่กําลังวิ่งบนสะพานโดยมีแมน้ําท่ีกวางใหญ และภูเขาที่สมบูรณเปนฉาก
อยูดานหลัง ... พิเศษ !! เราสมนาคุณทานดวยการแจกไอศกรีม CHARCOAL 
ทานละ 1 แทง ใหไดล้ิมชิมรสกันอีกดวย 
 

 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ใหทานไดลองรับประทาน

ขาวหนาหมูทอด สูตรยานาอิสุ อันแสนอรอย ดวยเน้ือหมูคําโตกรอบนอกนุมใน
เน้ือฉ่ํา กับขาวสวยรอนๆ ราดดวยซอสสูตรพิเศษแบบฉบับยานาอิสุรสชาดไม
เหมือนใคร 

บาย นําทานชมหน่ึงในปราสาทท่ีเกาแกของประเทศญ่ีปุ�น ปราสาท TSURUGA (ซึรุ
กะ) หรือ ปราสาทนกกระเรียน ปราสาทแหงน้ีเปนปราสาทท่ีมีความเก่ียวของกับ
ซามูไรกลุมเสือขาว BYAKKOTAI ซามูไรกลุมสุดทายของประเทศญ่ีปุ�น 

 



 

 

  

 
 

... จากน้ันนําทานสู หมูบานญ่ีปุ�นโบราณโออูจิจูคุ (OUCHI JUKU) หมูบานญี่ปุ�นที่
มีความสวยงามมาก และท่ีน่ีคือสถานที่ทองเที่ยวที่แมแตคนญ่ีปุ�นยังมาเท่ียวเปน
จํานวนมาก โดยประวัติคราวๆ ของหมูบานน้ีก็คือในสมัยเอโดะ ถนนเสนท่ีผาน
หนาหมูบานแหงน้ีถือเปนเสนทางหลักในการคมนาคมและการคาท่ีเช่ือมตอ
ระหวางอาณาจักรไอสึ (AIZU CITY) และเมืองอิไมชิ (IMAICHI) ดังน้ันหมูบาน
แหงน้ีจึงกลายเปนแหลงที่พักระหวางทางทีไ่ดรับความนิยมมาก เพราะเปนสถานที่
ท่ีมีครบท้ังอาหารและที่พัก **หากทานมีเวลา สามารถลองชิมโซบะตนหอม ท่ีไมมี
ท่ีไหนเหมือน** 
 

  

 
 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
   พักคางคืน ณ GRAND HOTEL AIJU WITH ONSEN        หรือเทียบเทา 



 

 

พิเศษ !! ณ โรงแรมแหงน้ี ทานจะไดสัมผัสกับการอาบน้ําแรญ่ีปุ�น (ออนเซ็น) เพื่อ
เปนการพักผอนจากการท่ีไดเหน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอด
ท้ังวัน การแชน้ําแรธรรมชาติเปนวัฒนธรรมด้ังเดิมและเกาแกของชาวญี่ปุ�นมาชา
นาน จนกระทั่งปจจุบันยังคงไดรับการรักษาและสืบทอดตอมากันเปนอยางดี เปนที่
รูจักอยางแพรหลาย และเช่ือวาในน้ําแรน้ันมีแรธาตุซ่ึงชวยใหผิวพรรณและระบบ
การไหลเวียนของโลหิตดีข้ึน 

 
วันอาทิตยที่ 8 ธ.ค. 62 (4) ศาลเจาโทโชกุ (มรดกโลก) – ผานชม สะพานชินเคียว - ทะเลสาบ
ชูเซ็นจิ – น้ําตกเคงอน - อิบารากิ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ศาลเจาโทโชกุ ศาลเจามรดกโลก นับเปนศาลเจาที่สําคัญของ

เมืองนิกโก เรียกไดวาไมวาใครที่มาเมืองน้ีแลวถาไมมาศาลเจาโทโชกุเหมือนมาไม
ถึงเลยทีเดียว เน่ืองจากศาลเจาแหงน้ีถูกสรางข้ึนเพ่ืออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวาง 
อีกท้ังยังเปนที่พํานักอาศัยที่สุดทายของโชกุน TOKUGAWA IEYASU ทําให
กลายเปนวัดเกาแกท่ีเปนสัญลักษณของเมืองนิกโกอันมีความสําคัญกับ
ประวัติศาสตรญ่ีปุ�นมากที่สุดแหงหน่ึง ในตอนแรกบริเวณศาลเจาแหงน้ีถูกใชเปน
สถานที่สําหรับฝم�งศพ ตอมามีการสรางอาคารและขยายศาลเจาเพ่ิมเติมจนมีขนาด
ใหญอยางที่เห็นในปจจุบัน ภายในศาลเจาแหงน้ีมีการออกแบบและประดับตก
แตงตัวอาคารตางๆอยางประณีตงดงาม สวนมากจะเนนไปท่ีการตกแตงดวยไม
สลักเปนหลัก เน่ืองจากบริเวณที่สรางอยูบนเขาซ่ึงเคยเปนป�าทึบมองไปทางไหนก็
เห็นป�าเขาเต็มไปหมด การใชไมสลักตกแตงจึงหาไดงาย อีกท้ังยังมีการนําเอาทอง
มาประดับตกแตงใหดูงดงามมากย่ิงข้ึน หน่ึงในจุดที่เปนไฮไลทและมีช่ือเสียงอยาง
มากของที่น่ีก็คือ รูปลิงปดหู ปดตา ปดปาก  

 

   
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   



 

 

บาย นําทานผานชม สะพานชินเคียว (SHINKYO BRIDGE) หรือท่ีรูจักกันในช่ือวา 
“สะพานศักด์ิสิทธ์ิ” ต้ังอยูบริเวณประตูทางเขาศาลเจาและวัดนิกโก ภายในเมืองนิก
โก สะพานชินเคียวไดรับการจัดอันดับใหติด 1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยที่สุดของ
ญ่ีปุ�นรวมกับสะพานคินไตเคียว (KINTAIKYO BRIDGE) ท่ีอิวาคูนิ กับสะพานซา
รุฮาชิ (SARUHASHI) ที่ยามานาชิ, โอสึกิ … จากน้ันนําทานสู ทะเลสาบชูเซนจิ 
(LAKE CHUZENJI) ต้ังอยูบริเวณฐานภูเขาไฟนันไต (MOUNT NANTAI) ทาน
จะไดสูดอากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน พรอมชมทะสาบงามๆ ทะเลสาบแหงน้ีเกิดจากการ
ระเบิดเมื่อประมาณ 20,000 ท่ีผานมา บริเวณชายฝم�งชูเซนจิโกะ ไมไดรับการ
พัฒนามากนัก ยกเวนทางทิศตะวันออกของทะเลสาบ ซ่ึงปจจุบันไดกลายเปนเมือง
น้ําพุรอนเล็กๆ CHUZENJIKO ONSEN ในชวงฤดูใบไมรวงกลาง-ปลายเดือน
ตุลาคมจะสวยงามเปนพิเศษดวยทัศนียภาพของสีสันของตนไมและภูเขา ในชวงฤดู
รอนก็มีอากาศที่เย็นสบายไมไดรอนเหมือนท่ีอ่ืนๆ เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีสูง 1,269 
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ... ตอไปนําทานชมน้ําตกท่ีมีช่ือเสียงโดงดังติดอันดับ 1 
ใน 3 ของน้ําตกท่ีสวยสุดในญี่ปุ�น น้ําตกเคงอน (KEGON FALLS) ต้ังอยูภายใน
เมืองนิกโก จังหวัดโทจิงิ โดยติดอันดับรวมกับน้ําตกนาจิ (NACHI WATERFALL) 
ท่ีวากายามะ และน้ําตกฟูคุโรดะ (FUKURODA WATERFALL) ท่ีอิบารากิ
น่ันเอง นอกจากจะไดมาเท่ียวชมความงดงามของน้ําตกช่ือดังท่ีมีความสูงเกือบ 
100 เมตร และยังสวยเวอรวัง ท่ีน่ียังเปนอีกหน่ึงจุดสุดปงสําหรับการชมใบไมแดง
ในชวงฤดูใบไมเปล่ียนสีชวงกลางๆไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมของทุกป แถมชวง
ฤดูหนาวก็จะสวยแปลกตานิดนึงเพราน้ําที่ไหลจะแข็งตัว ทําใหแลดูเปนภาพที่สวย
จับตาไปอีกแบบ  

 

    
 

… จนไดเวลาอันควร นําทานเดินทางสู เมืองอิบารากิ (IBARAKI)  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
   พักคางคืน ณ HOTEL MARROAD TSUKUBA หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันจันทรท่ี 9 ธ.ค. 62  (5) ตลาดปลานากะมินาโตะ – หลวงพออุชิกุไดบึทสุ – โตเกียว  
อิออนมอลล – วัดนาริตะซัง – ชอปปم�งยานชินจุกุ  
   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานเดินทางสู ตลาดปลานากะมินาโตะ (NAKAMINATO FISH MARKET) 

ตลาดปลาแหงน้ีเปนที่รูจักกันดีวาเปนตลาดปลาท่ีขายของสดและราคาถูก จึงเปนที่
ดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนจํานวนมาก และถาหากไมไดซ้ือปลาก็สามารถ
เพลิดเพลินกับการล้ิมรสชาติอาหารทะเลสดไดที่รานอาหารและบารซูชิสายพาน 
หรือที่เรารูจักกันดีในช่ือ “KAITEN–ZUSHI” … จากน้ันนําทานสักการะ อุชิคุ ได
บุทสึ (Ushiku Daibutsu) เปนพระพุทธรูปปางยืนท่ีสูงที่สุดของประเทศญ่ีปุ�น 
และเคยเปนรูปปم�นที่สุงท่ีสุดในโลกท่ีถูกบันทึกไวโดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกิน
เนสบุค (Guinness Book of word records) เม่ือป ค.ศ. 1995 ดวย จาก
ความสูงถึง 120 เมตร  

 

  

 
 

... จนไดเวลาอันควร นําทานเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองท่ีมีความทันสมัยมาก
ท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชอปปم�ง ณ อิออนมอลล (AEON MALL NARITA) เปนศูนยการคาที่ใหญ

ท่ีสุดในนาริตะ ท่ีน่ีของมีใหเลือกเยอะ โดยมีรานคาตางๆมากถึง 150 ราน ภายใน
ตกแตงในรูปแบบที่  ทันสมัยสไตลญ่ีปุ�น สินคาหลักๆท่ีมีใหเลือกเยอะก็แนวเส้ือผา
แฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน สินคาแนวแฟช่ันน่ีมีใหเลือกอยาง
เพียบ ไมวาจะเปน MUJI, 100 YEN SHOP, SANRIO STORE, CAPCOM 



 

 

GAMES ARCADE มีแมกระทั่งซุปเปอรมารเกตขนาดใหญท่ีใหไดเลือกแวะชอป
ปم�งของฝากติดไมติดมือกอนเดินทางกลับ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมาย
จําหนายอาหารหลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร ... ตอไปนําทานสู วัดนา
ริตะซัง ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) กอต้ังเม่ือป ค.ศ 940 
เปนวัดขนาดใหญและมีความเกาแกกวาหน่ึงพันป วัดน้ีเปนวัดพุทธนิกายชินงอน 
(SHINGON) ที่มีช่ือเสียงอยางมากในแถบคันโต นอกจากน้ันแลวยังใชเปนโล
เกช่ันละครไทยเร่ือง “THE RISING SUN” (2014) ท่ีทําแสดงโดยมาริโอ กับ 
แตว ณฐพร และภาพยนตรไทยเร่ือง “ฟดจังโตะ” (2013) ที่นําแสดงโดย บอย 
ปกรณ กับ ยิปโซ รมิตา  

 

   
... จนไดเวลาอันควร ใหทานชอปปم�ง ยานชินจุกุ แหลงชอปปم�งช้ันนําในโตเกียว 
แหลงรวมรานกินด่ืมและรานอาหารทุกระดับ และแหลงทองเที่ยวข้ึนช่ือในแหง
เดียวกัน ทุกทานจะเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิดไดจากท่ีน่ี ไมวา
จะเปนรานขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองสําอาง
ตางๆ กันที่ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเคร่ืองสําอางมากมาย 
และสินคาอ่ืนๆ หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซ้ือสินคาแบรนดดังตามอัธยาศัย 

 

   
 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
   พักคางคืน ณ GRANBELL SHINJUKU HOTEL  หรือเทียบเทา 
(ยานชอปปم�งชินจูกุ) 
 



 

 

วันอังคารที่ 10 ธ.ค. 62 (6) โตเกียว (อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย ไมมีรถบริการ) – ฮาเนดะ 
– กรุงเทพฯ  
   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา เชิญทานอิสระชอปปم�ง ทองเท่ียวเต็มวันตามอัธยาศัย (ไมมีรถบัสบริการ) 

ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากไกด เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 
หรือชอปปم�งในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบ
ปم�งช่ือดัง 
รายการทองเท่ียวแนะนํา (ไมรวมคาเดินทาง หรือ คาต๋ัวรถไฟ) 
แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี 
(TOKYO SKY TREE) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงที่สุดในโลก เปด
ใหบริการเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 ม. สามารถ
ทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 ม. 
 

   
 
นมัสการเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักด์ิสิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ วัดท่ีไดช่ือวามีความ
ศักด์ิสิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมี
ผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยัง
เปนที่ต้ังของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวน
หอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีช่ือวา ประตูฟ�าคํารณ”และ
ถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา ถนนนากา
มิเซะ ถนนชอปปم�งช่ือดัง ซ่ึงเปนที่ต้ังของรานคาขายของที่ระลึกพ้ืนเมืองตางๆ 
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทาน
ไดเลือกซ้ือเปนของฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 
 



 

 

   
 
ยานการคาตางๆ อาทิ ยานชิบูยา ยานวัยรุนช่ือดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทาน
จะไดต่ืนตาต่ืนใจกับแฟช่ันทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาดิบ และหามุมถูกใจ
ถายภาพคูกับ "ฮาจิโกะ" รูปปم�นสุนัขแสนรู ที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับ
หนุมสาว อัพเดทแฟช่ันจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา และ ตึก 109 
ตึกช่ือดังที่เปนสัญลักษณของยานน้ัน  
ตลาดอะเมโยโกะ (AMEYOKO MARKET) ตลาดท่ีคึกคักเกือบตลอดเวลาต้ังอยู
ระหวางสถานีอุเอโนะ (UENO STATION) และสถานีโอคาชิมาชิ 
(OKACHIMACHI STATION) สินคาหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช 
เคร่ืองสําอาง กระเป�า รองเทา เส้ือผาท้ังของญ่ีปุ�น และของนําเขาท่ีสวนใหญจะมี
ราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอราคาเพ่ิมไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด 
รานขนมและของกินเลน 
 

  

 
  
  ... ไดเวลาอันควร พรอมกันที่จุดนัดหมาย บริการรถโคชรอรับทานเพ่ือเดินทางสู
สนามบิน 
 
 



 

 

วันพุธท่ี 11 ธ.ค. 62  (7) ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ     
00.20 น. เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 (ใชเวลาบิน 7.05 
ช่ัวโมง) 
  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึน-ลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ

ผลประโยชนของ        ผูเดินทางเปนหลัก 
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไม
ครบ อาทิเชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุก
อยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาดกอน
เดินทางเรียบรอยแลว 
 

อัตราคาบริการ  
 กําหนดการเดินทาง ผูใหญ พักหองละ  

2 ทาน 
ราคาทานละ 

เด็กอายุต่ํากวา  
12 ป พักกับผูใหญ  
2 ทาน  
มีเตียงเสริม 

พักหองเด่ียว  
เพ่ิมทานละ 

5-11 ธ.ค. 62 (วันพอ) 49,900 บาท 47,900 บาท 8,500 บาท 
 

 
เง่ือนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ัง จะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว        ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การชําระคาบริการ 
2.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการทําจอง 
2.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนคาทัวร 
3.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน   คืนเงินมัดจําทั้งหมด  
3.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน   ขอเก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
3.3 ยกเลิกนอยกวา 15 วัน    ขอเก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาคาทัวร 
3.4 ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบิน และคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 



 

 

CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
3.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณี
ใดๆ ทัง้ส้ิน 
3.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอม คณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไม
วากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
2.  คาโรงแรมที่พักหองละ 2 ทาน ตามท่ีระบุไวในรายการ หรือระดับเทียบเทา 
3.  คายานพาหนะ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
4. คาอาหาร ตามที่ระบุไวในรายการ 
5. คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ 
6.  เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
7.  คาน้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
8.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง  วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ   วงเงินทานละ 200,000 บาท (ตาม

เง่ือนไขของกรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทิปมัคคุเทศก และคนขับรถ 1,000 บาท/ทาน/ทริป  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท 

คาอาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คามินิบารในหอง และคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกคร้ัง (เน่ืองจาก

ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานัก
ระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

6. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)  



 

 

หมายเหตุ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 

การนัดหยุดงาน,  การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6.  เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
อัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 


