
#15825 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา ทาคายามา โตเกียว 5 วัน 4 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ ชมซากุระสะพานนาคะบาชิ บิน SL
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา โตเกียว ซันมาชิซูจิ ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่ 5) วัดอาซากุ
สะ ถนนนากามิเซะ โตเกียวสกายทรี(ไมรวมคาขึ้น) ยานโอไดบะ ไดเวอรซิตี้โตเกียว
พลาซา ชมซากุระสวนอุเอะโนะ ตลาดอะเมโยโกะ ศาลเจาเมจิ ชอปปงฮาราจุกุ ชิบูยา
ชินจูกุ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - นาโกยา - ปราสาทนาโกยา
- กิฟุ - ออนเซ็น   

Hida Takayama
Washington Hotel
Plaza หรือเทียบเทา

2 ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - สะพานนาคาบาชิ - ที่ทําการเกา
เมืองทาคายามา - ยามานาชิ - ออนเซ็น   

Jiragonno Fuji No
Yakata หรือเทียบ
เทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํา
รณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา   

Keisei Miramare
Hotel หรือเทียบเทา

4 สวนอุเอโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ศาลเจาเมจิ - ยานฮาราจูกุ - ยานชิบูยา - คาเฟ
หุนยนต Pepper Parlor - ยานชินจูกุ   

Keisei Miramare
Hotel หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 เม.ย. 64 - 4 พ.ค. 64 ฿27,777 ฿27,777 ฿27,777 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - นาโกยา
- ปราสาทนาโกยา - กิฟุ - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8 เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ในการขึ้นเครื่อง

07.45 น. เหินฟาสู เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี SL310
สายการบิน THAI LION AIR จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3

มีบริการอาหารวางเสิรฟท้ังขาไปและขากลับ

รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ทาน
จะตองทําการซ้ือเพ่ิม)

บาย

15.45 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร นาโกยา ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรและรับกระเปา
และทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

นําทานขึ้นรถโคชเดินทางสู สัญลักษณของเมืองนาโกยา ปราสาทนาโกยา ถายภาพดานนอก สรางขึ้นในปี 1612 เพ่ือเป็นท่ี
อยูอาศัยของ Yoshinao Tokugawa บุตรชายของ Ieyasu Tokugawa ปราสาทนาโกยาโดนไฟไหมในสงครามแตไดถูกบูรณะ
ขึ้นใหมในปี 1959 มีลักษณะเป็นปอมปราการขนาดใหญและเล็กเชื่อมตอกัน 5 ปอม มีหลังคาสีเขียวประดับดวย shachihoko
ซ่ึงมีสีทอง (สัตวในตํานาน มีตัวเป็นปลาคารฟ มีหัวเป็นสิงห) ซ่ึงเป็นสัญลักษณของเมืองนาโกยา

นําทานเดินทางเขาสู เมืองกิฟุ ตั้งอยูบนเกาะฮอนชูซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน มีแหลงเพาะปลูกทําการเกษตรมากมาย
มีสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติและวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามและเป็นจุดศูนยกลางของภูมิภาค

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hida Takayama Washington Hotel Plaza หรือเทียบเทา

หลังเดินทานสูท่ีพักอิสระใหทานได แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต
และใหผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 บาย



 หมายเหตุ สายการบิน THAI LION AIR จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3

มีบริการอาหารวางเสิรฟท้ังขาไปและขากลับ

รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ทาน
จะตองทําการซ้ือเพ่ิม)

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

นาโกยา

ปราสาทนาโกยา

กิฟุ

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

ปราสาทแหงน้ี ถูกสรางขึ้นในสมัยเอโดะ ซ่ึงปัจจุบันตัวปราสาทถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑให
ความรูเกี่ยวกับปราสาทเกือบท้ังหมด ลักษณะเดนของปราสาทนาโงยาก็คือท่ีบริเวณปอม
ปราการของปราสาทมีปลาคารฟทองคํา ซ่ึงมีหัวเป็นสิงโตประดับอยู ถือวาเป็นปลาคารฟ
ทองคําประดับปราสาทซ่ึงใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีตมีบทบาท
สําคัญในประวัติศาสตรญ่ีป ุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ
เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ีมีทําเลท่ีตั้งอยูกึ่งกลางของประเทศ ใชเป็นฐานในการ
รวบรวมและปกครองแผนดินญ่ีป ุน

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hida Takayama Washington Hotel Plaza หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



วันท่ี 2 ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - สะพานนาคาบา
ชิ - ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - ยามานะชิ - ออนเซ็น

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ อันงดงามทรงเสนหดุจดังหมูบานในเทพนิยาย ณ ท่ีราบทามกลางขุนเขาสูง
โอบลอมแหงเมืองชนบทเล็ก ๆ ทางทิศเหนือของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน มีหมูบานเล็ก ๆ ตั้งอยูอยางเดนทระนง และทรง
เสนหดวยงานสถาปัตยกรรมอันงดงามเป็นเอกลักษณ

จากนั้นเดินทางสู เมืองทาคายามา ไดชื่อวา ลิตเติ้ลเกียวโต บรรยากาศภายในเมืองยังคงอบอวลไปดวยบรรยากาศแบบยุค
สมัยกอนๆ บานโบราณท่ีไดรับการอนุรักษมาตั้งแตสมัยอดีตยังคงมีใหเห็นตามตรอกซอยบริเวณวัดตางๆ

นําทานชม เมืองเกาซันมาชิซูจิ เคยเป็นศูนยกลางการคาขายท่ีเฟ่ืองฟูอยางมากในสมัยเอโดะ โดยมีถนนท่ีเชื่อมระหวางสถาน
ท่ีสําคัญท้ัง ปราสาท, วัด และศาลเจา ปัจจุบันยานน้ีไดกลายเป็นสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญของเมืองทาคายามะ ไดชื่อวาเป็นถนน
สายวัฒนธรรมท่ีเปิดใหนักทองเท่ียวไดมาเท่ียวชม เอกลักษณอีกอยางของท่ีน่ีคือ อาคารบานเรือนตางๆจะมีเฉพาะสีดําและสี
น้ําตาลเทานั้น โดยหากมีการปรับปรุงหรือสรางอาคารใหมก็ตองทาสีดําหรือสีน้ําตาลเชนกันเพ่ือรักษาบรรยากาศของยานน้ีไวให
ใกลเคียงในอดีต

บาย

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นแวะ ชมซากุระสะพานนาคะบาชิ สะพานสามารถเห็นไดอยางโดดเดนจากสีท่ีแดงเขม ทําใหเป็นจุดท่ีสังเกตไดงายอีก
ท้ังสะพานแหงน้ียังถือเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญจุดหน่ึงของเมือง โดยเฉพาะชวงกลางถึงปลายเดือนเมษายนท่ีจะมีซากุระบาน
สะพรั่งอยูรายลอมตัวสะพานจนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแหงหน่ึงของเมืองทาคายามา

นําทานเดินทางสู ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ไมรวมคาเขา) เดิมเป็นอาคารดานหนาของรัฐบาล ปัจจุบันถูกใชเป็น
พิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติศาสตรอันเกรียงไกรของทาคายามะ อิสระถายรูปชื่นชมสถาปัตยกรรมแบบเกา เรียนรูการบริหารงาน
รัฐบาลท่ีเคยทําภายในหองโถงของท่ีน่ี และเดินชมนิทรรศการเอกสารราชการตางๆ อาคารแตเดิมมีอายุนับยอนไปถึงศตวรรษท่ี
17 แตตัวอาคารปัจจุบันเป็นงานกอสรางใหมเมื่อปี 1816

นําทานเดินทางสู เมืองยามานาชิ ดินแดนแหง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติมากมายเน่ืองจากลอมรอบดวย
ภูเขา นอกจากน้ีในบรรดาสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของยามานาชิก็มีเมืองน้ําพุรอนออนเซ็น

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Jiragonno Fuji No Yakata หรือเทียบเทา

หลังเดินทานสูท่ีพักอิสระใหทานได แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต
และใหผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ชิราคาวาโกะ

ทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

สะพานนาคาบาชิ

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

ยามานาชิ

 บาย

สะพานนาคาบาชิ ท่ีมีสีแดงเดน พาดผานแมน้ํามิยากาวา รวมท้ังยังมี “ซากุระสีชมพู”
ขนานกับแนวแมน้ําแหงน้ีอีกดวย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ซ่ึงเป็นจุดยอดนิยมของการ
เก็บภาพประทับใจ สะพานแหงน้ีเป็นสัญลักษณของเมืองทาคายามา และเป็นเสนทางใน
การจัดเทศกาลทาคายามามัตสุริ(Takayama Matsuri)อีกดวย ในชวงฤดูใบไมผลิรอบๆ
สะพานจะเต็มไปดวยดอกซากุระท่ีบานสะพรั่ง

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

เป็นซ่ึงจังหวัดท่ีตั้งอยูในภูมิภาคชูบุของญ่ีป ุน จังหวัดน้ีไมมีทางออกสูทะเล มีหุบเขากลาง
ท่ีอุดมสมบูรณ มีลุมน้ําโคฟุ ลอมรอบดวยภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุนรวมท้ังภูเขาฟูจิ

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - วัดเซนโซจิ (วัดอา
ซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี -
โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ไมรวมคาเขา)

ออนเซ็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Jiragonno Fuji No Yakata หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิชั้นท่ี 5 เป็นท้ังจุดชมวิวยอดนิยมสําหรับนักทองเท่ียว และจุดเริ่มตนในการเดินเทาขึ้นไปสูยอด
ภูเขาไฟฟูจิสําหรับบรรดานักปีนเขา ตั้งอยูท่ีจังหวัดยามานาชิ ประเทศญ่ีป ุน สามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบท้ัง 5 แหงท่ีราย
ลอมอยูไดอีกดวย

จากนั้นเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว เป็นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคนใหรับรูถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผน
ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหว
หองแสดงเหตุการหลังแผนดินไหว หองจําลองแผนดินไหว หองอุทกภัย หองเขาวงกตกระจกโซนถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิฯ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ (Sensoji) วัดน้ีไดชื่อวามีความศักดิส์ิทธิ ์
และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตู
ทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ”

และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา “ถนนนากามิเซะ” ถนนช็อปป้ิงชื่อดัง ซ่ึงเป็นท่ี
ตั้งของรานคาขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทาน
ไดเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE (ถายภาพดานนอก) คือหอโทรทัศนโตเกียวสกายทรี ซ่ึงตั้งอยู
ใจกลางของ Sumida City Ward ซ่ึงเป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคสําคัญอีกแหงหน่ึงของเมือง
โตเกียวเลยก็วาได เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวท่ีสวยท่ีสุดอีกจุดหน่ึง เน่ืองจากสามารถชมวิวไดรอบทิศ 360 องศา โดยไดรับการ
ยอมรับใหโตเกียวสกายทรีเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน

นําทานขึ้นรถโคชเพ่ือเดินทางสู ยานโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะท่ีสรางขึ้นไวเป็นแหลงชอปป้ิงและแหลงบันเทิงตางๆในอาว
โตเกียว นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ี
สีเขียว

อิสระใหทานไดเก็บภาพประทับใจกับ เจาหุนยนตกันด้ัมขนาดใหญยักษ ท่ีตั้งตระหงานอยูดานหนา หางสรรพสินคาไดเวอร
ซิตี้โตเกียว เปิดบริการในปี 2012 ภายใตแนวคิด "เมืองแหงโลกมายา" หางสรรพสินคาท่ีเปรียบเสมือนแลนดมารกของยานโอ
ไดบะ ท้ัง 7 ชั้น มีรานเสื้อผาท่ีมีชื่อเสียงจากอเมริกา, แบรนดแฟชั่นหรูหรา, รานขายของญ่ีป ุนและแหลงบันเทิง แตท่ีเดนสุดคือ
สวนนิทรรศการเล็กๆอยูบนชั้น 7 ใหคนท่ีชื่นชอบการตูนกันด้ัมเป็นพิเศษไดมาชื่นชม

่



ค่ํา

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา

ภูเขาไฟฟูจิ

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจิน้ีถือเป็นหัวใจ
สําคัญท่ีเป็นสัญลักษณหน่ึงของความเป็นญ่ีป ุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถึงบริเวณชั้น 5 ซ่ึงมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ตรงชั้น 5 น้ีจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามของทะเลสาบท้ัง 5 ท่ี
ลอมภูเขาไฟได

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ

 บาย

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 สวนอุเอโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ศาลเจาเมจิ - ยานฮาราจูกุ -
ยานชิบูยา - คาเฟหุนยนต Pepper Parlor - ยานชินจูกุ

โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE (ถายภาพดานนอก)

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

โตเกียวสกายทรี

โอไดบะ

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางกันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

 คํ่า  Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชมความสวยงามของดอกซากุระท่ี สวนอุเอโนะ (Ueno Park) หรือชื่อเต็ม อุเอโนะอนชิ (Ueno Onshi Koen) คือ
สวนสาธารณะท่ีตั้งอยูในเขตไทโต โดยไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นสวนสาธารณะแหงแรกของญ่ีป ุนโดยรัฐบาลในปี 1873 ภายใน
พ้ืนท่ีกวางประมาณ 530,000 ตารางเมตร เป็นท่ีตั้งของสวนสัตวอุเอโนะ สระน้ําชิโนบาซุ พิพิธภัณฑศิลปะตะวันตกแหงชาติ
และพิพิธภัณฑชิตะมาจิใหเพลิดเพลินกันอยางจุใจ สวนอุเอโนะก็ยังเป็นจุดชมซากุระขึ้นชื่ออีกดวย เมื่อเขาสูฤดูใบไมผลิจึงคึกคัก
ไปดวยผูคนท่ีเดินทางมาชมซากุระกันอยางมากมาย

จากนั้นเดินทางสู ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตั้งอยูระหวางสถานีอุเอโนะและสถานีโอคาชิมาชิ นับเป็นอีกหน่ึง
ตลาดฮอตฮิตของเมืองโตเกียวเลยทีเดียว จะเป็นตลาดกลางวันท่ีรานสวนใหญจะเริ่มเปิดทําการตั้งแตเวลา 10 โมงเชาไปจนถึง
ชวงเย็นๆและมักจะปิดทุกวันพุธ มีท้ังของสดไปจนถึงขาวของเครื่องใชตางๆอยาง เครื่องสําอาง กระเปา รองเทา เสื้อผาท้ังของ
ญ่ีป ุน ของนําเขาจากตางประเทศ อาหารทะเลและอีกมากมาย

บาย

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

้ ่ ่ ้ ่ ่



นําทานเดินทางสู ศาลเจาเมจิ ตั้งอยูใกลกับสถานีฮาราจูกุมากท่ีสุด และบริเวณท่ีตั้งอยูติดกับสวนโยโยกิในโตเกียว ซ่ึงน่ันก็
ทําใหรอบๆบริเวณของศาลเจานั้นแลดูจะรมรื่นเต็มไปดวยตนไมนานาพันธุท่ีรายลอม สามารถเขาไดท้ังสองทาง บริเวณทางเขาจะ
มีเสาโทริอิขนาดใหญอยูดานหนา เมื่อเดินผานเสาเขามาจะเป็นปาใจกลางเมือง มีตนไมอยูมากถึง 1 แสนตน หรือท่ีเรียกกันวา
Meiji Jingu’s forest

จากนั้นเดินทางสู ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวท่ีเป็นเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตลวัยรุนญ่ีป ุน การแตงกาย
เลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆโอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย นารัก และแปลกๆ เหมาะ
สําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปป้ี คิตตี้ คาแรคเตอรตาง ๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนท่ีหลากหลายใหทาน
ไดเลือกชมเลือกซ้ือหาอยางจุใจ

นําทานสู ยานชิบูยา ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหน ุมสาวชาว
แดนปลาดิบ และหามุมถูกใจถายภาพคูกับ "ฮาจิโกะ" รูปป้ันสุนัขแสนรู ท่ีกลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหน ุมสาว อัพเดท
แฟชั่นจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังท่ีเป็นสัญลักษณของยานนั้น

จากนั้นชม PEPPER PARLOR คาเฟหุนยนต แลนดมารคแหงใหมแหงยานชิบุยา ท่ีคาเฟ Pepper PARLOR เหลาหุน
ยนตจะทํางานในฐานะพนักงานคนหน่ึงรวมกันกับมนุษย เสิรฟความบันเทิงในรูปแบบใหม ทางรานตองการใหทุกคนไดสัมผัส
กับ “การใชชีวิตรวมกันของมนุษยและหุนยนต” แบบสบาย ๆ และหวังใหเป็นพ้ืนท่ีท่ีทุกคนไดเพลิดเพลินไปกับวิวัฒนาการของ
หุนยนตและโลกอนาคตท่ีมนุษยใชชีวิตรวมกับหุนยนต

อิสระ ชอปป้ิงยานชินจูกุ คือ ยานรวมเสนหทุกอยางโดยเป็นท้ังแหลงชอปป้ิง แหลงรวมรานกินด่ืมและรานอาหารทุกระดับ
และแหลงทองเท่ียวขึ้นชื่อในแหงเดียวกัน เพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิดไดจากท่ีน่ี ไมวาจะเป็น รานซานริโอะ
รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตาง ๆ กันท่ีราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลา
บรรดาเครื่องสําอางมากมาย หรือเลือกซ้ือรองเทาหลากหลายแบรนดดัง

OPTION B : ซ้ือทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี ผูใหญทานละ 3,000 บาท เด็กอายุไมเกิน 12 ปี ราคา 2,500
บาท / เด็กไมถึง 2 ปี ไมเสียคาตั๋ว (ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง) เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็มไปดวยเสนหแหงตํานาน
และจินตนาการของการผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลาย
รูปแบบ

- ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN

- ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง

- น่ังเรือผจญภัยในปากับ JUNGLE CRUISE

- ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS

เครื่องเลนภายในดิสนียแลนดจะถูกตกแตงใหเป็นธีมตัวละครตางๆจากคายดิสนีย ราวกับยกฉากของการตูนมาไวเลยทีเดียว
ซ่ึงแนนอนวามาถึงดิสนียแลนดท้ังทีจะตองหามพลาดชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวละครจากดิสนีย ท่ีขนกันมาอยางคับค่ังเพ่ือมา
มอบความสุขใหกับสาวก WALT DISDEY กันอยางเต็มท่ี เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนท่ีทานชื่นชอบ เชน มิกกี้
เมาส, มินน่ีเมาส,โดนัลดัก๊ ฯลฯ หรือชอปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจ

ค่ํา

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา

สวนอุเอโนะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสาธารณะอันเกาแกท่ีใหญท่ีสุดเป็นอันดับตนๆ ของญ่ีป ุน อีกท้ังยังเป็นยานท่ี
อบอวลไปดวยกล่ินอายแหงวัฒนธรรม เพราะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีทางวัฒนธรรมอยางหอ
ศิลปและพิพิธภัณฑมากมาย ท่ีน่ีเป็นจุดชมซากุระท่ีโดงดังงท่ีสุดของโตเกียว โดยซากุระท่ี
สวนอุเอโนะ จะเริ่มบานประมาณสิ้นเดือนมีนาคม และสิ้นสุดประมาณเดือนพฤษภาคม



่

ตลาดอะเมโยโกะ
ตลาดท่ีคึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวางสถานีอุเอโนะ และสถานีโอคาชิมาชิ ปัจจุบันมี
สินคาหลากหลายชนิดท้ัง ของสด ของใช เครื่องสําอาง กระเปา รองเทา เสื้อผาท้ังของ
ญ่ีป ุน และของนําเขาท่ีสวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอราคาเพ่ิมไดอีก
อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมของกินเลน

ศาลเจาเมจิ

ยานฮาราจูกุ

ยานชิบูยา

คาเฟหุนยนต Pepper Parlor

ยานชินจูกุ

 บาย

เป็นศาลเจาเกาแกอันศักดิส์ิทธิ ์และเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียว สรางขึ้นโดยจักรพรรดิเม
จิ และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในชวงวันปีใหมคนโตเกียวนิยมมาขอพรท่ีศาลเจาแหงน้ี
ซ่ึงตั้งอยูใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีตนไมนานาพรรณถึง 1 แสนตน ทําใหดูเหมือน
กับวาศาลเจาแหงน้ีตั้งอยูภายในปา

นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว ยังเป็นศูนยรวมของเด็กวัยรุนท่ีแตงหนา แตงตัว กัน
แบบท่ีเรียกไดวาหลุดโลกมาอวดโฉมกัน โดยเฉพาะวันอาทิตย เด็กเหลาน้ีจะมารวมตัวกัน
มีท้ังแนว แฟนตาซี ปีศาจ คิขุอาโนเนะ เป็นสีสันใหกับถนนสายน้ี

ชิบูยานั้นไดรับฉายาวาเป็น Shopping District แหงโตเกียวและของญ่ีป ุน ท่ีผูคนท่ัวโลก
รูจักกันเป็นอยางดี นอกจากน้ีก็ยังเป็นแหลงรวมของความบันเทิงหลากหลายชนิด แฟชั่น
ใหมๆ ท่ีอัพเดทตลอดเวลา คาเฟ ท่ีชวนแฮงคเอาทอยางย่ิง ไปจนถึงรานอาหารอรอยๆ ท่ี
แทรกตัวอยูมากมาย

คาเฟหุนยนตแหงน้ีถือเป็นแลนดมารคแหงใหมแหงยานชิบูยา เปิดใหบริการในวันท่ี 5
ธันวาคม ปี 2019 พัฒนาและบริหารโดย SoftBank Robotics ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษัท
ผลิตและคิดคนนวีตกรรมหุนยนตท่ีมีชื่อท่ีหน่ึงของญ่ีป ุน โดยจุดเดนองคาเฟ ท่ีน่ีคือเป็น
คาเฟ ท่ีมีการใชหุนยนตเป็นพนักงานทํางานในรานรวมกับมนุษยโดยมีหนาท่ีทํางานตาง
กันไป ท้ังงานบริการ, งานสรางความบันเทิง และงานทําความสะอาด ซ่ึงผูใชบริการ
สามารถเพลิดเพลินไปกับกรทํางานของหุนยนต ทําความคุนเคยกับอนาคตของการอยู
อาศัยรวมกับหุนยนต และสัมผัสกับเมนูอรอยตางๆ ในรานท่ีมีใหเลือกอยางหลากหลาย

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีดิว
ตี้ฟรีภายในสนามบิน

10.30 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เท่ียวบินท่ี SL301

บาย

15.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
- รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษา

ผลประโยชนของลูกคาเป็นสิ่งสําคัญ

- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอ่ืน ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงานและเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็นระยะ ๆ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชา
ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนือ
อํานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาท่ีนั้น ๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆท้ังสิ้น ท้ังคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เป็นตน 

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทาน
ตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมด
แลว 

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซา
ของประเทศท่ีทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา)

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนคา
บริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดน้ีเป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุไวบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงใด ๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง

- รายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดิน
ทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)

- บริษัทฯทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยัง
ไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว
ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ท้ังน้ีทางบ
ริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

โปรดอานขอมูลท้ังหมดในรายการทัวรโดยละเอียด หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาท่ีท่ี

ดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน) 

3. หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

4. การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคา
ทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป) 

้ ่ ่



คาน้ําหนัก กระเปาสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามท่ีสายการบินกําหนดแตละเสนทาง (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม
เทานั้น) ถือขึ้นเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม) 

คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง      

คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

คาโรงแรมท่ีพัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)           

คาเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ

คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ         

คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุ
สําหรับเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 2 ปี และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของ
สัญญาฯ) (กรณีสงจอยหนาราน)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก  ระยะ

สั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม
ทานละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คา
ซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,600 บาท/ทาน/ทริป

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืน ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
จอยแลนดไมใชตั๋ว 11,990 บาท

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี  7,990 บาท

กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเป็นผูใหญ (นับวันเกิดจากวันท่ีกลับจากญ่ีป ุน)

ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ, ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย คาทิป จํานวน 1,600 บาท *กรุณาย่ืนคาทิปให
กับหัวหนาทัวรท่ีสนามบิน (วันแรก) *

โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศการจราจร, การเมือง,
สายการบินและฤดูกาล

่ ๋ ่ ่ ่ ่



หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทําการ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น  โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

การยกเลิก
กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ

กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงิน
เขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ 

ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระแลว 

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดในทุกกรณี ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจาย
จริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก
ฯลฯ

ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


