


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินฮาเนดะ	-	อุชิคุ	ไดบุทสึ	-	สวนฮิตาชิ	ซีไซด	-	เอโดะวันเดอร
แลนด	-	คินูกาวาออนเซ็น	-	ออนเซ็น

พักที่
KINUGAWA
KANKO	HOTEL
4	ดาว	(หรือ
เทียบเทา)	

3 ศาลเจาโทโชกุ	-	น้ําตกเคงอน	-	ทะเลสาบซูเซ็นจิ	-	การแสดงยูโมมิ	-
คุซัทสึ	-	ออนเซ็น

พักที่	KUSATSU
NOW	RESORT
HOTEL	4	ดาว
(หรือเทียบเทา)

4 คาวาโกเอะ	-	ถนนคาชิยาโยโกะโช	-	ยานคาชิยะโยะโคะโจะ	-	มหานคร
โตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	-
โอไดบะ	-	สะพานเรนโบว

พักที่
SUNSHINE
CITY	PRINCE
HOTEL	(หรือ
เทียบเทา)

5 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม	-	สนามบินฮาเนดะ

6 สนามบินสุวรรณภูมิ

6	ธ.ค.	60	-	11	ธ.ค.	60 55,700	บาท 50,700	บาท 47,700	บาท 10,500	บาท



ชวงคํ่า
19.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	2	เคานเตอร	C	สายการบินไทย	เจาหนาที่

คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
22.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินนฮาเนดะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG682

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.55	น.+1	เดินทางถึง	สนามบินฮาเนดะ	ประเทศญีป่ ุน	(เวลาทองถิน่เร็วกวาไทย	2	ชม.)	ผานดาน

ตรวจคนเขาเมืองและเช็คสัมภาระทุกทานแลว
จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู	จังหวัดอิบารากิ	ตั้งอยูทางตะวันออกสุดของภูมิภาคคันโต	บนเกาะฮอนชู	มีมิ

โตะ	(Mito	City)	เป็นเมืองเอกถูกโอบลอมดวยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ	มีทั้งภูเขา	บอน้ําแรธรรมชาติ	ทะเลสาบ
แมน้ํา	ทะเลที่มีชายฝ่ังทะเลยาวเป็นหาดทราย	สามารถออกสูมหาสมุทรแปซิฟิค	อีกทั้งเป็นที่ตั้งของเมือง
วิทยาการ	ที่ประกอบดวยมหาวิทยาลัยศูนยวิจัยทางวิทยาศาสตรตางๆ	รวมทั้งศูนย	Expo	Center	ที่	เมือง
Tsukuba

นําทานเดินทางสู	อุชิคุ	ไดบุทสึเป็นรูปป้ันพระพุทธรูปที่ใหญที่สุดในโลก	ที่ทําจากทองบรอนซ	มีความสูง	120
เมตร	รูปป้ันขนาดใหญน้ี	มีความสูงมากกวาอนุสาวรียเทพีเสรีภาพในนิวยอรก	(40	เมตร)	มาตรฐานของสวน
สวรรคกระจายออกไปดวยเทาของพระพุทธเจา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทาน	ชมสวนดอกไมฮิตาจิ	ซีไซด	โดยนําทานน่ังรถแทรม	เขาไปยังสวนดอกไมขนาดใหญ	บนพื้นที่กวา

1.9	ลานตารางเมตร	ที่มีดอกไมหลากสายพันธุ	ผลัดเปลี่ยนกันออกดอกบานใหชมสีสันตามฤดูกาล
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เอโดะ	วันเดอรแลนด	หรือ	เอโดะมุระ	เมืองโบราณสมัยเอโดะ	สัมผัส

บรรยากาศที่สราง	ไดอยางลงตัวทั้งสภาพแวดลอม	บานเรือน	รานคา	ทองถนนและการแตงกายของผูคนที่
ราวกับยอนยุคไปเมื่อ	200	กวาปีกอน	ชม	โชวการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมตางๆ	เชน	โชวโออิรัน	โชวสายน้ํา
มายากล	หรือการตอสูของนินจา	การพลางตัวในรูปแบบตางๆ	และการใชชีวิตแบบนินจาที่หาชมไดยากใน
ปัจจุบัน	และอิสระใหเลือกซื้อของที่ระลึกและถายภาพกับมุมสวยๆ	ประทับใจกับบรรยากาศญี่ป ุนในสมัยเอโดะ
ซึ่งเป็นชวงยุคสมัยที่ประเทศญี่ป ุนบมเพาะเอกลักษณของชาติมาจนปัจจุบัน
นําทานเดินทางสู	เมืองคินุกาวา	ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ	แหลงน้ําพุรอนอันเลื่องชื่อ	คินุกาวาออนเซ็น	เป็น

แหลงน้ําพุรอนที่มีน้ําแรคุณภาพสูง	กลางเมืองมีแมน้ําคินูกาวาไหลผาน	ทําใหเกิดการกัดเซาะสองฝ่ังโขดผาจน
เกิดเป็นหินรูปรางซับซอนดูประหลาดเป็นวิวที่สวยงามอยางมหัศจรรย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม



นําทานเขาสูที่พัก	KINUGAWA	KANKO	HOTEL	4	ดาว	(หรือเทียบเทา)
เชิญทานอาบน้ําแรธรรมชาติ	“อ็องเซ็น”	ที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	ชาวญี่ป ุนเชื่อกันวาในน้ําแรน้ันจะอุดมไปดวย

แรธาตุที่ทําใหผิวพรรณสดใส	สุขภาพดี	และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยตางๆได

เป็นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูที่เมืองโตเกียว	ในอดีต
เคยเป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของญี่ป ุน	กอนที่จะยายไปที่สนามบินนา
ริตะ	สนามบินฮาเนดะ	เปิดใหบริการสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ	ซึ่งมุงสู
จุดหมายปลายทางกวา	25	แหงใน	17	ประเทศ

พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกซึ่งไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวย
ความสูง	120	เมตร	นักทองเที่ยวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึน้
ลิฟทที่มีความสูง	85	เมตรไปยังสวนหนาอกขององคพระได	นอกจากน้ี	ภายใน
สวนก็เต็มไปดวยทุงดอกไมที่บานตามแตละฤดูกาลทั้งสี่และสวนแบบนิกายโจ
โด	และยังมีสวนสัตวเล็กๆ	ที่เลี้ยงกระรอกกับกระตายใหวิ่งเลนอยางอิสระ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสวนดอกไมริมทะเลขนาดใหญ	มีดอกไมบานใหชมผลัดเปลี่ยนสายพันธุ
ตลอดทั้งปี	พาทานชมชม	ทุงตน	Kochia	นับพันตั้งพุมอยางสวยงาม	เรียงแถว
เป็นระเบียบเรียบรอยจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นทุงสีสมแดงทั่วทั้งทุงตัดกับสี
ของทองฟาชมวิวไดรอบทิศทาง	360	องศา	และในชวงเวลาเดียวกันยัง
สามารถชมทุงดอกคอสมอสไดอีกดวย

เป็นสวนสนุกในเมืองนิกโกซึ่งสรางมาเพื่อ	นําทานกลับไปยังยุคสมัยเอโดะ

เมืองที่มีชื่อเสียงดานการอาบน้ําแร	เมืองยอดนิยมในชวงฤดูใบไมผลิ	ที่น่ีถือ
เป็นเมืองที่เป็นศูนยกลางของเรียวกัง	เพราะเป็นแหลงที่มีน้ําพุรอนแร
ธรรมชาติคุณภาพสูง	ทําใหที่น่ีถูกรายลอมดวยองเซ็นและเรียวกังมากมายที่
ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	KINUGAWA	KANKO	HOTEL	4	ดาว	(หรือเทียบเทา)	

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	ศาลเจาโทโชกุ	ศาลเจาที่สรางเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุนโทกุงาวา	ที่เกาแกนับ	4	ศตวรรษ

ตั้งแตสมัยโชกุนโตกุกาวา	อิเยยะสึ	ชมสถาปัตยกรรมไมแกะสลักที่วิจิตรตระการตา	ทั้งสวยงามในแงของศิลปะ
และที่แฝงแงมุมทางปรัชญา	เป็นรูปลิงปิดหู	ปิดตา	ปิดปาก	แสดงถึงการใชชีวิตที่ไมยุงเกี่ยวกับเรื่องราวของผูอื่น
ชมความสวยงามของเจดีย	5	ชั้น	ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมของญี่ป ุนโบราณ	ศาลเจาแหงน้ียังไดรับการขึน้
ทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเป็นหน่ึงในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย
นําทานเดินทาง	โดยใชลิฟทลงสูหุบเขาเบื้องลาง	สู	น้ําตกเคกอน	น้ําตกที่มีความสูงถึง	100	เมตร	ไหลมาจาก

น้ําในทะเลสาบชูเซนจิ	ซึ่งถือ	วาเป็นน้ําตกที่สวยงามที่สุดในญี่ป ุน	ทานสามารถชมความงามในระยะใกล
ใหทานชม	ทะเลสาบชูเซนจิ	ซึ่งเป็นน้ําที่มาจากน้ําตกเคกอน	และทานจะไดชมความสวยงามของป าไมและ

หุบเขาที่กําลังเริ่มจะเปลี่ยนสีรอใหทานมาสนุกกับการถายรูปที่น่ี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	เมืองกุมมะ
นําทานเขาสู	เมืองคุซัตสึ	เมืองแหงน้ําแรออนเซ็นอีกแหงหน่ึงที่ไดรับความนิยมจากคนญี่ป ุนมาเที่ยวชมที่น่ี

เป็นจํานวนมาก
นําทานชม	พิธีกวนน้ํายูโมมิ	หรือวิธีการลดอุณหภูมิน้ํา	เน่ืองจากในอดีต	เมืองแหงน้ีไมไดมีเครื่องปรับ

อุณหภูมิเหมือนปัจจุบัน	และเด็กไมสามารถอาบน้ํารอนที่มีอุณหภูมิสูงมากกวา	50	-	90	องศาได	ชาวบานเลยมี
วิธีการปรับระดับอุณหภูมิของน้ําโดยไมตองเติมน้ําเย็นลงไป	และก็แนนอน	ถาตองทําทุกๆ	วันโดยไมมีเสียง
เพลง	ก็อาจจะดูไมสนุก	พวกเหลาแมบานจึงกวนน้ําไป	รองเพลงไป	เพราะมากๆ	เลยคะ	เพลงน้ีเป็นเพลงของ
เมืองคุสัตซึ
หลังจากน้ันนําทานเดินชม	บรรกาศรอบเมืองคุสัตสึ	ซึ่งกลางเมืองจะมีรางน้ําซึ่งทานจะไดเห็นถึงความ

อลังการของตนกําเนิดของน้ําออนเซน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม
นําทานเขาสูที่พัก	KUSATSU	NOW	RESORT	HOTEL	4	ดาว	(หรือเทียบเทา)
เชิญทานอาบน้ําแรธรรมชาติ	“อ็องเซ็น”	ที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	ชาวญี่ป ุนเชื่อกันวาในน้ําแรน้ันจะอุดมไปดวย

แรธาตุที่ทําใหผิวพรรณสดใส	สุขภาพดี	และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยตางๆได

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ศาลเจาโทโชกุ	ถูกสรางขึน้เพื่ออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวางของภาคตะวันออก
ในตอนแรกน้ันบริเวณศาลเจาแหงน้ีถูกใชเป็นสถานที่สําหรับฝ่ังศพ	ตอมาจึงก็
มีการสรางอาคารและขนายศาลเจาเพิ่มเติมจนมีขนาดใหญอยางที่เห็นใน
ปัจจุบัน	อาคารตางๆของศาลเจาน้ันมีการตกแตงไวอยางสวยงาม	และสราง
อยูภายในป าเขาจึงทําใหมีบรรยากาศที่ผอนคลาย



เป็นน้ําตกที่ไดเกิดขึน้เมื่อลาวาไหลมากระทบแมน้ําไดยา	และทําใหเกิดน้ําตก
อีก	12แหงซึ่งน้ําตกแหงน้ีน้ันสวยที่สุดและมีความสูงถึง97เมตร	และคนนิยม
มาดูชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี

อยูที่ตีนของภูเขาศักดิส์ิทธินั์นไต	ในเมืองนิโก	ซึ่งเมื่อภูเขาไฟระเบิก	ลาวาไหล
มาบังทางและกลายทะเลสาบน้ี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

นําทานชมพิธีกวนน้ํายูโมมิ	หรือวิธีการลดอุณหภูมิน้ํา	เน่ืองจากในอดีต	เมือง
แหงน้ีไมไดมีเครื่องปรับอุณหภูมิเหมือนปัจจุบัน	และเด็กไมสามารถอาบน้ํา
รอนที่มีอุณหภูมิสูงมากกวา	50	-	90	องศาได	ชาวบานเลยมีวิธีการปรับระดับ
อุณหภูมิของน้ําโดยไมตองเติมน้ําเย็นลงไป	และก็แนนอน	ถาตองทําทุกๆ	วัน
โดยไมมีเสียงเพลง	ก็อาจจะดูไมสนุก	พวกเหลาแมบานจึงกวนน้ําไป	รองเพลง
ไป	เพราะมากๆ	เลยคะ	เพลงน้ีเป็นเพลงของเมืองคุสัตซึ	หลังจากน้ันนําทาน
เดินชมบรรกาศรอบเมืองคุสัตสึ	ซึ่งกลางเมืองจะมีรางน้ําซึ่งทานจะไดเห็นถึง
ความอลังการของตนกําเนิดของน้ําออนเซน

เป็นเมืองที่มีสถานที่ที่มีชื่อเสียงของประเทศหลายแหง	เชน	น้ําพุรอนยูบาตา
เกะ	คุซัทสึ	มีแหลงทองเที่ยวมากมายใหคุณไดสํารวจอดีตที่นาหลงใหล	ความ
รวมสมัยที่นาสนใจ	และอนาคตที่นาตื่นตา	ที่น่ีมีกิจกรรมมากมาย	มีคุซัตสึ
ออนเซ็น	(Kusatsu	Onsen)	สุดยอดบอน้ํารอนมีชื่อเสียงระดับโลก	และเป็น
หน่ึงในออนเซ็นที่มีชื่อเสียงและมีความเกาแกมากเป็นอันดับตนๆของประเทศ
ญี่ป ุน	โดยคุซัตสึ	ออนเซ็นน้ันมีอายุเกาแกกวา	120	ปี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม
	พักที่	KUSATSU	NOW	RESORT	HOTEL	4	ดาว	(หรือเทียบเทา)

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางไปยัง	จังหวัดไซตามะ
นําทานสู	เมืองคาวาโกเอะ	หรือ	โคะเอโดะ	บานเมืองที่น้ียังคงอนุรักษสถาปัตยกรรมแบบเกาๆ	ของญี่ป ุน

เอาไว	ไมวาจะเป็นถนน	หางรานหรือบานเรือน	ตางก็รักษากลิ่นอายของความเป็นเมืองเกาเอาไวไดอยางดี
แหลงทองเที่ยว	ที่พลาดไมไดก็จะมี	หอนาฬิกา	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมืองคาวาโกเอะ	โดยใชบอกเวลามากวา
350	ปีแลว	ปัจจุบันน้ีหอนาฬิกาก็ยังคงตีระฆังบอกเวลาวันละ	4	ครั้ง	และตรอกมันหวาน	หรือวาตรอกคาชิยะโย
โคะโชะ	ซึ่งเป็นตรอกที่มีรานขนมหวานตั้งเรียงรายกันเยอะเลยคะ	โดยเฉพาะขนมจากมันหวาน	ของดีของเมือง
คาวาโกเอะ	ที่นําไปทําขนมกินเลนไดหลากหลายรูปแบบ	อยางเชน	อบกรอบ	พายมันหวาน	มันหวานทอด
เคลือบน้ําตาล	ไอศกรีมมันหวาน	และอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางเขาสู	กรุงโตเกียว	เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ป ุน
นําทานเดินสู	วัดอาซากุซา	ซึ่งเป็นวัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	สรางเสร็จในปี	พ.ศ.1171	สรางขึน้เพื่อใช

เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตวกวนอิม	(เทพธิดาแหงความเมตตา)	อันมีเรื่องเลาวาชาวประมงไดทอดแหติดขึน้
มา	ตั้งแตน้ันมาวัดน้ีก็กลายเป็นสถานที่สําหรับจาริกแสวงบุญ	กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผูคนจากทั่วโลก
เดินทางไปเยี่ยมชมอยางไมขาดสาย	ภายในยังมีองคเจาแมกวนอิมทองคํา	ที่มีความสูง	5.5	เซนติเมตร	ทานจะ
เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษที่มีความสูง	4.5	เมตร	ตั้งตระหงานอยูกลางลานวัดแหงน้ี
รวมถึง	ถนนนาคามิเสะ	ยานชอปป้ิงที่มีชื่อของวัดมีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องราง	ของ

เลน	ของใชในประเพณี	เสื้อผา	และขนมโบราณ	ซึ่งบางอยางตกทอดจากรุนสูรุนมานับรอยปี
นําทานเดินทางสู	เกาะโอไดบะ	เกาะรวมศูนยกลางความบันเทิงของเมืองโตเกียว	เป็นเกาะที่มนุษยสรางขึน้

เอง	โดยการนํา	ดิน	ทราย	มาถม	ทะเล	ใหเกิดขึน้เป็น	เกาะขึน้มา	ตั้งแตปี	ค.ศ.	1850	สรางกันมาเป็นรอยปีเลยที
เดียว	เกาะน้ีเป็นเกาะที่แสดงใหเห็นถึง	วิสัยทัศน	และศักยภาพของชาวญี่ป ุน	ที่สามารถสราง	สิ่งที่เป็นไปไมได
ใหเป็นไปไดขึน้มา
ใหทานไดเลือกอิ	สระชอปป้ิงสินคาตางๆ	มากมาย	ไมวาจะเป็นที่	Aqua	City,	Diver	City,	Deck	และ	Palette

Town

และทานยังไดชมความสวยงามของ	สะพานเรนโบว	ที่จะมีการเลนสีไฟในชวงเวลากลางคืน	เทพีเสรีภาพ
และใหทานไดชื่นชมความสวยงามของอาวโตเกียวที่สวยไมเป็น	2	รองใคร

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูที่พัก	SUNSHINE	CITY	PRINCE	HOTEL	(หรือเทียบเทา)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่ไดชื่อวาเป็น	“ดินแดนมันหวานแสนอรอย”	เต็มไปดวยสถาปัตยกรรม
เกาๆ	บรรยากาศยอนยุค	ภายในมีหอนาฬิกา	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมือง	โดย
ใชบอกเวลามากวา	350	ปี	ปัจจุบันน้ีหอนาฬิกาก็ยังคงตีระฆังบอกเวลาวันละ	4
ครั้ง	ทุกเวลา	6	โมงเชา	เที่ยง	บาย	3	โมง	และ	6	โมงเย็น

ตรอกที่มีชื่อเสียง	ซึ่งถนนปูดวยหินและฝังดวยแกวหลากสี	เต็มไปดวยรานขาย
ขนมหวาน	ลูกกวาดแบบญี่ป ุนดั้งเดิม



ยานน้ีเป็นที่รูจักกันดีของนักทองเที่ยวทองถิ่นในนามของ	"ถนนขนมหวาน
ญี่ป ุนโบราณ"	ที่มีรานขนมญี่ป ุนแบบดั้งเดิมใหเลือกซื้อกันหลากหลายชนิด
อาทิ	ลูกกวาด	คุกกี้	ขนมเคก	ขนมแปงทอด	เป็นตน	ใหทานไดชิมขนมหวาน
ญี่ป ุนดั้งเดิม	พรอมเลือกซื้ออยางอิสระ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

กรุงโตเกียว	เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ	ซึ่ง
แปลวาปากแมน้ํา	เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ป ุนในปี	1868	ก็ถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นโตเกียว	ซึ่งแปลวาเมืองหลวงทางตะวันออก

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture



อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เป็นชื่อที่ถูกตั้งขึน้โดยประชาชน	เป็นสะพานแขวนยาวเกือบ	1กิโลเมตรขาม
อาวโตเกียว	ทอดจากโตเกียวไปยังโอไดบะ	จุดเดนความโคมไฟพลังงานแสง
อาทิตยที่ตัดตั้งอยูตลอดทางบนสะพาน

	พักที่	SUNSHINE	CITY	PRINCE	HOTEL	(หรือเทียบเทา)

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เชิญทานอิสระพักผอนตามอัธยาศัย
เชิญทานเพลิดเพลินกับ	การชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	เครื่องใชไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล

นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย	กระเปา	รองเทา	เสื้อผาแบรนดเนม	เสื้อผาแฟชั่น
สําหรับวัยรุน	เครื่องสําอางคยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SKII,	SHISEDO	และอื่นๆอีก
มากมาย	ที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย	ณ	ยานดังของโตเกียว	ไมวาจะเป็นชินจูกุ	ชิบุยะ	ฮาราจูกุ	กินซา	อิเคบุ
คุโระ	อากิฮาบาระ
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
หรือใหทานอิสระเที่ยว	โตเกียวดิสนียแลนด	หรือ	โตเกียวดิสนียซี	ดินแดนแหงความฝันและความสนุกที่

ซึ่งกําแพงแหงอายุ	ไมจําเป็นสําหรับผูมาเยือน	ใชทุนในการสรางกวา	600	ลานเหรียญสหรัฐฯ	ทานจะไดสัมผัส
กับ	มิกกี้เมาส	โดนัลดัก๊ส	และเหลาผองเพื่อนๆจากวอลทดิสนียมากมาย	อีกทั้งเครื่องเลนที่พรอมสรางความ
หฤหรรษและความตื่นเตนใหทุกทานหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนียซี”	เป็นสวนสนุก	Theme	Park	ที่แสดงความ
อลังการเต็มไปดวยเสนหตํานานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล	ทานจะไดสัมผัสกับสวนน้ําในรูปแบบ
ตางๆของเครื่องเลน

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
จนไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางโดยรถบัส	ไปยัง	สนามบินฮาเนดะ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน	หรือ	เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนียแลนด	เชิญทานพบกับความ
อลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย
สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	อาทิ	ทาทายความมันสเหมือนอยูใน
อวกาศไปกับ	SPACE	MOUTAIN,	ระทึกขวัญกับ	HAUNTED	MANSION	บาน
ผีสิง,เป็นตน	หรือ	อิสระในเมืองโตเกียว	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือ
ชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงช
อบป้ิงชื่อดัง	ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับรานคา
หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ	และ	โอโมเตะซันโด	อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบู
ยา”	รานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา



ไมรวมบัตรเขาชมTOKYO	DISNEYLAND	OR	DISNEYSEA	และคาเดินทาง	ราคาเขาชมสําหรับ
ผูใหญประมาณ	2,600	บาท	เด็กประมาณ	1,750	บาท
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูที่เมืองโตเกียว	ในอดีต
เคยเป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของญี่ป ุน	กอนที่จะยายไปที่สนามบินนา
ริตะ	สนามบินฮาเนดะ	เปิดใหบริการสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ	ซึ่งมุงสู
จุดหมายปลายทางกวา	25	แหงใน	17	ประเทศ

ชวงเชา
00.20	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบินฮาเนดะ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	677
04.50	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกคาเดินทางไมถึง	25	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงลวงหนา	เน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การเมือง,	การประทวง,	การนัด

หยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การจราจรติดขัด
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากวามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย

ดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	หรือโดนปฎิเสธการเขาเมืองทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง

ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย	หรือเหตุการณที่เหนือการณควบคุม
7.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
8.	เม่ือทานตกลงชําระคามัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ

ตกลงตางๆ	ทัง้หมด

บริษทัฯ	ขอรับเงินมัดจํา	ทานละ	20,000	บาท	หากทานยินดีมัดจําการเดินทางแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสทธิ
ในการคืนมัดจําทัง้หมด	(เน่ืองจากเป็นชวงเทศกาล	ทางสายการบินและโรงแรม	คิดคาบริการ	100%)
สวนทีเ่หลือชําระกอนเดินทาง	20	วัน	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมด
ไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตาม

1.	คาพาหนะและนําเที่ยวตามรายการ
2.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินตามรายการ
3.	คาอาหารตามรายการ
4.	คาภาษีสนามบินทุกแหง
5.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
6.	คาหองพักโรงแรม	2	ทานตอหอง
7.	น้ําหนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน	30	กก.
8.	คาประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุเทาน้ัน	คุมครองในวงเงินทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(แบบกรุป

ทัวร)	เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรมที่ทางบริษทัฯ	จัดทํา

1.	คาวีซาเขาประเทศญี่ป ุน
2.	คาทําหนังสือเดินทาง
3.	คาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ	เชน	คาโทรศัพท,	ซักรีด
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
5.	ไมรวมทิปหัวหนาทัวร	/	ไกด	/	คนขับรถ
6.	ไมมีแจกกระเปา	/	ไมมีแจกน้ําเปลา
7.	คาภาษีน้ํามันทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก!!!!

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง



รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

การสะสมไมลของสายการบิน
การเดินทางเป็นหมูคณะของสารการบินไทย	สามารถสะสมไมลได	50	%	จากไมลปกติ	และสามารถสะสมไมลได

ในเครือ	Star	Alliance	ได	50%	เชนกัน

กระเป าเดินทางและสัมภาระ
กระเปาใบใหญ	(ควรมีลอลาก/เข็นได)	ที่จะบรรทุกใสใตทองเครื่องบิน	น้ําหนักไมเกินทานละ	30	กิโลกรัม	(หากน้ํา

หนักเกิน	ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บคาระวางเพิ่มได)	ควรใสกุญแจอยางหนาแนน	(สาหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัดหรือ	Economy	Class	Passenger)
กระเปาสําหรับหิ้วขึน้เครื่อง	สายการบินอนุุญาตใหไดไมเกิน	7	กิโลกรัม	และความกวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115

เซนติเมตร	หรือ	25	เซ็นติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนตเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนตเมตร	(18	น้ิว)
ในบางสายการบิน	มีบินภายใน	อนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องได	แคทานละ	1	ใบ	/	ทานเทาน้ัน	และ	หิ้วขึน้เครื่องได

1	ใบ	/	ทานเชนกัน

หลังจากทีท่านยินดีมัดจําการเดินทางแลว	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนเงินทัง้หมดไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตาม


