
 

TOKYO NIKKO FUKUSHIMA 5D3N 
(YUNISHIKAWA KAMAKURA FESTIVAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที� รายการ 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

1 สนามบนิสุวรรณภมิู– สนามบินนาริตะ     

2 
สนามบนินาริตะ– พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทส–ึ พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ�า–  

อีออนมอลล์– ไอสุวากามัตส ึ
   

AIZUWAKAMATSU 

HOTEL ออนเซ็น 

3 
ไอสุวากามัตส–ึ จุดชมววิรถไฟสายทาดามิ– ปราสาทสึรุกะ–  

หมู่บ้านโบราณโออูจิจูคุ– เทศกาลยนิูชิคาว่าคามาคุระ– คินูกาว่า    
KINUGAWA HOTEL  

ออนเซ็น 

4 
คินูกาว่า– สะพานชนิเคียว– ศาลเจ้าโทโชคุ– คาวาโกเอะ– ชินจูกุ– 

โตเกียว   - 
TOKYO HOTEL 

 

5 
โตเกียว– วัดอาซากุสะ– ชิซุยเอ้าท์เล็ตมอลล์– สนามบนินาริตะ– 

กรุงเทพฯ  -   

    

เที�ยวเส้นทางพิเศษ ไฮไลทข์องญี�ปุ่ น!! 
ชมความงดงามของศาลเจ้ามรดกโลก ศาลเจ้าโทโชค ุ

เที �ยวเทศกาลโคมนํ� าแขง็คามาครุะ  
ช้อปกระหนํ �าย่านชินจกูพุกัออนเซน็ 2 คืนเตม็ 

• ทานอาหารสไตล์
ญี�ปุ่ นแท้ๆ 

มกราคม –กมุภาพนัธ ์2562  

ราคา33,900 - 
TG 640 BKK – NRT 22.30 – 06.20 

TG 677 NRT – BKK 17.30 – 22.30 



 

 

 

 
 

19.30 คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั 5น 4 ประตูทางเข้าที� 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าที�บรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ'นเครื�อง 

22.30 ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 640 

 

 
06.20 เดนิทางถงึ สนามบินนาริตะ(เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ท้องถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย)หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว

จากนั 'นนําท่านเขา้สกัการะขอพรสิ�งศกัดิ 7สทิธกิบัพระพทุธรปูอชิุคไุดบุทสึ (Ushiku Daibutsu)ซึ�ง

ในปีค.ศ. 1995 ได้รบัการบนัทกึจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นรูปป ั 'นพระพุทธรูปปางยนืที�หล่อจากทอง

สมัฤทธิ 7สูงที�สุดในโลกส่วนสูงทั 'งหมดอยู่ที�120 เมตร (ส่วนของรูปป ั 'นสูง 100 เมตรส่วนฐานสูง20

เมตร) สูงเป็นอนัดบั 3 ของโลกพระพุทธรูปอุชคิุไดบุทสึถูกสร้างขึ'นในปีค.ศ. 1992 ภายในองค์

พระพุทธรูปนั 'นท่านสามารถพบกับประสบการณ์ต่างๆมากมายเช่นการนั �งเขียนบทสวดมนต์

นิทรรศการจดัแสดงการสรา้งพระพุทธรปูไดบุทสบึรเิวณพระอุระขององคพ์ระเป็นจุดชมววิที�สูงจาก

พื'น 85 เมตรเมื�อลองมองไปบรเิวณโดยรอบทั �วทุกทศิหากอากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นวิว

สกายทรแีละภเูขาไฟฟูจไิดอ้กีดว้ยอกีทั 'งยงัมขีองฝากที�หาซื'อที�ที�นี'เท่านั 'นอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางเมือง อิวากิ จงัหวดั ฟุคุชิมะ  จากนั 'นนําท่านสู่ พิพิธภณัฑ์สัตว์นํ5าอนุรกัษ์

สิ�งแวดล้อมเป็นที�จดัแสดงสตัวนํ์'าที�มสีภาพแวดลอ้มใกลเ้คยีงกบัที�อยู่อาศยัทางธรรมชาตขิองพวก

มนัการแสดงจะมแีทง็คนํ์'าขนาดใหญ่2 แทง็คท์ี�มขีนาดตั 'งแต่ชั 'น2 ไปจนถงึชั 'น4 ปรบัปรุงใหม่เหมอืน

ชโิอเมะโนะอุม ิ(Shiome no Umi) พื'นที�มหาสุมทรแปซฟิิกออกจากชายฝ ั �งของฟุคุชมิะที�ที�โคโรชโิอะ

Kuroshio (Black Current) และโอยาชโิอะOyashio (Kurile Current) มาบรรจบกนันักท่องเที�ยว

สามารถเดนิผ่านอุโมงกระจกที�สามารถมองเหน็ความอุดมสมบรูณ์ของสิ�งมชีวีติใต้ทะเลที�หาไดจ้ากชิ

โอะเมะโนะอุม ิ(Shiome no Umi) ที�ประกอบไปด้วยปลาซารด์นีและปลาโอว่ายอยู่ในบ่ออนุบาล

ตั 'งแต่ก่อตั 'งมาอะความารนีฟุคุชมิะได้ทําการวจิยัปลาซลีาแคนท์ (ปลาโบราณที�สูญพนัธุ์) และจดั

แสดงอยู่ที�มุมของโลกปลาซลีาแคนท์ที�ชั 'น1 นักท่องเที�ยวสามารถเขา้ชมโครงสรา้งของปลาซลีา

แคนทแ์ละดภูาพยนตท์ี�หายากของชวีติปลาซลีาแคนทใ์นฤดใูบไมผ้ล2ิ010, ไขอ่ะความารนีไดเ้ปิดสิ�ง

อํานวยความสะดวกใหม่ที�เกี�ยวขอ้งกบัการศกึษาโดยตรงที�มบ่ีอปลาและครวัที�ที�เดก็ๆสามารถมา

DAY 1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินนาริตะ 

DAY 2 สนามบินนาริตะ –พระพทุธรปูอชิุคไุดบทุสึ–พิพิธภณัฑส์ตัวนํ์� า–อีออนมอลล–์ 

ไอสวุากามตัสึ 



 

 

 

ทาํอาหารและกนิปลาที�จบัไดใ้นบ่อไขอ่ะความารนีมั �นใจว่าจะขยายประสบการณ์ของเดก็ๆและความ

สนุกสนานไปกบัสระนํ'าที�ใหญ่ที�สุดในโลก, ชายหาดจาโนะเมะ (Janome Beach) ที�ตั 'งอยู่ด้าน

นอกอะความารนีฟุคุชมิะ 

นําท่านเดนิทางสู่ อีออนมอลล ์ชอ้ปปิ'งมอลลข์นาดใหญ่ อสิระท่านไดเ้ลอืกซื'อสนิคา้จากรา้นคา้ต่าง 

ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื'อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที�ระลกึ ฯลฯ ให้ท่านช้อปปิ'งต่ออย่าง

เพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจา่ยสนิคา้ ไม่ลมืแวะซื'อของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิขนมโมจ,ิ เบน

โตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเคี'ยว ฯลฯ 

 สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ที�พกับรเิวณ ไอสุวากามตัสึ ณ AIZUWAKAMATSU HOTEL

หรอืเทยีบเท่า 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าในห้องอาหารของรีสอรท์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น นํ'าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พภิพเพื�อผ่อนคลายความเมื�อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรี�กระเปร่าผวิพรรณสดใสมนํี'ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที�ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบนํ'าแร่แบบญี�ปุ่นนี�เองทําให้มผีู้กล่าวว่า =>

หากมาที�ญี�ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบนํ5าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญี�ปุ่ น! 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ จดุชมวิวรถไฟสายทาดามิ (Tadami Line)ช่วงสะพานไดอจิเิคยีวเรยีว (Daiichi 

Kyouryou) บรรยากาศเตมิเต็มความสวยงามกบัฉากหลงัที�เป็นภูเขาดูมสีสีนัและมชีวีติชวีาสรา้ง

ความตื�นเต้นกบัความสวยงามของTadami Line ซึ�งมชีื�อเสยีงเรื�องทศันียภาพอนังดงามสําหรบัการ

ชมภเูขาและทะเลสาบในฤดใูบไมเ้ปลี�ยนสแีละฤดูหนาวเป็นเสน้ทางรถไฟท่องเที�ยวสายหลกัในแถบ

Oku-Aizu (พื'นที�ฝ ั �งตะวนัตกของจงัหวดัFukushima) เส้นทางนี'จะเชื�อมระหว่างสถานีAizu-

Wakamatsu (เมอืงAizuwakamatsu, จงัหวดัFukushima) กบัสถานีKoide (เมอืงUonuma,จงัหวดั

Niigata) 

นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทสึรกุะ (Tsuruga Castle)สญัลกัษณ์ของจงัหวดัฟุคุชมิะที�เมอืงไอซุวา

คามตัสึให้ทุกคนได้รู้จกักันครบัปราสาทสวยงามแห่งนี'ที�กลายเป็นฉากหนึ�งในสงครามโบะชิน

สถานที�ที�เป็นที�ระลกึถงึตํานานความกลา้หาญของเหล่าซามไูรกลุ่มสุดทา้ยแห่งญี�ปุ่นทําใหป้ราสาท

DAY 3 
ไอสวุากามตัสึ –จดุชมวิวรถไฟสายทาดามิ– ปราสาทสึรกุะ– หมู่บ้านโบราณโออจิูจคู–ุ เทศกาล

ยนิูชิคาว่าคามาครุะ– คินูกาว่า 



 

 

 

แห่งนี'มชีื�อเสยีงทั 'งในเรื�องความสวยงามและความแขง็แกร่งนอกจากนั 'นปราสาทสรึุกะ (Tsuruga 

Castle) ยงัไดร้บัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 ปราสาทที�สวยงามที�สุดของประเทศญี�ปุน่อกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั 'นนําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านโบราณโออจิูจูคุเป็นเมอืงสําคญัในยุคเอโดะลกัษณะของบ้านที�

เป็นเอกลกัษณ์คอืเป็นบา้นชาวนาแบบญี�ปุ่นโบราณมุงหลงัคาทรงหญ้าคาหนาๆเรยีงรายกนัสองฝ ั �ง

กนิระยะทางประมาณ 500 เมตรมบีา้นประมาณ 40 – 50 และไดร้บัการขึ'นทะเบยีนเป็นเขตอนุรกัษ์

สิ�งปลกูสรา้งอนัทรงคุณค่าของชาตเิมื�อพ.ศ.2524 ซึ�งในปจัจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออุจจิคูุ

ไดร้บัการบูรณะใหม่จนกลายเป็นรา้นขายของที�ระลกึรา้นคา้ขายสนิคา้พื'นเมอืงรา้นอาหารและที�พกั

แบบญี�ปุ่นเพื�อดงึดูดนักท่องเที�ยวปจัจุบนัมนีักท่องเที�ยวมาเยี�ยมชมหมู่บ้านนี'กว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี

เลยทเีดยีว 

 นําท่านสมัผสัเทศกาลฤดูหนาวสไตลญ์ี�ปุ่นกบั เทศกาล ยูนิชิคาว่า คามาครุะ จดัขึ'นบรเิวณ ยูนิชิ

คาว่าออนเซน็ ช่วงเดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปีเท่านั 'น! ตนืตาตื�นใจไปกบัการประดบัไฟบนหมิะที�ทั �ว

ทั 'งบรเิวณ ยูนิชิคาว่าออนเซน็ จะถูกแต่งแต้มไปดว้ย โคมไฟหิมะจิ pวเรยีงรายตลอดทาง อสิระให้

ท่านเพิดเพลินไปกับเทศกาลหิมะสุดแสนโรแมนติคพร้อมเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย 

โปรแกรมทวัรนี์5ไม่รวมค่าใช้จ่ายภายในงาน 

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ที�พกับรเิวณ คินูกาว่า ณ KINUGAWA HOTELหรอืเทยีบเท่า 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าในห้องอาหารของรีสอรท์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น นํ'าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พภิพเพื�อผ่อนคลายความเมื�อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรี�กระเปร่าผวิพรรณสดใสมนํี'ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที�ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบนํ'าแร่แบบญี�ปุ่นนี�เองทําให้มผีู้กล่าวว่า =>

หากมาที�ญี�ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบนํ5าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญี�ปุ่ น! 
 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั 'นนําท่านถ่ายรปูกบั สะพานชินเคียว หรอืที�เรยีกกนัว่า สะพานอสรพษิคู่ ตวัสะพานทาดว้ยสี

แดงทอดขา้มแม่นํ'าไดยะ ตามตํานานเล่ากนัว่าครั 'งหนึ�งขณะที�เทพเจา้กําลงัจะขา้มแม่นํ'าแห่งนี' ได้

ปรากฏงู 2 ตัวแปลงกายมาเป็นสะพานเพื�อให้เทพเจ้าได้ข้ามไป โดยในอดีตนั 'นผู้ที�จะเดินข้าม

สะพานแห่งนี'ได้มเีพยีงเจา้นายชั 'นสูงหรอื เชื'อพระวงศ์เท่านั 'น สะพานแห่งนี'เป็นอกีมุมที�งดงามอยู่

DAY 4 คินูกาว่า– สะพานชินเคียว–ศาลเจ้าโทโชค–ุคาวาโกเอะ–ชินจกู ุ– โตเกียว 



 

 

 

ตรงเชงิเขาทางขึ'นแหล่งมรดกโลกมคีวามยาว 28 เมตร กว้าง 7 เมตร สูงจากระดบันํ'า 10 เมตร 

สรา้งดว้ยไมม้เีสาหนิรบั 

นําท่านเช้าชม ศาลเจ้าโทโชคุ ศาลเจา้ประจําตระกูลโทกุงาวะที�โด่งดงัในอดตี ศาลเจา้ในศาสนา

ชนิโตที�สรา้งมาตั 'งแต่ปี ค.ศ.1617 เพื�อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ โชกนุโทกกุาว่า อิเอยะสุ ที�ถอืเป็นผู้

สถาปนาเมอืงเอโดะให้เป็นเมอืงหลวงของญี�ปุ่นในยุคนั 'น ภายหลงัจากที�โชกุนอิเอยะสุและคนใน

ตระกูลโทกุกาว่าไดส้บืทอดอํานาจและช่วยกนัปกครองญี�ปุ่นใหอ้ยู่อย่างสงบสุขมานานถงึ 250 ปี ว่า

กนัว่า ตามความเชื�อทางศาสนาของชาวญี�ปุ่น ภูตผปีีศาจและสิ�งชั �วรา้ยจะเดนิทางมาจากทศิเหนือ 

ซึ�งเมอืงนิกโกก้ต็ั 'งอยูท่างทศิเหนือของเมอืงหลวงเอโดะพอด ีจงึถอืเอาว่าเมอืงนิกโก้ตั 'งอยู่ในทศิที�ไม่

ด ีด้วยเหตุนี'จงึได้มกีารสรา้งสุสานเพื�อบรรจุศพของ โชกุนอเิอยะสุ มาเกบ็ไว้ที�เมอืงนิกโก้ เพื�อให้

ท่านได้ปกปกัรกัษาบ้านเมอืงให้แคล้วคลาดจากภยนัตรายทั 'งปวง ให้ท่านได้ชม เจดีย์ 5 ชั 5น 

สถานที�เก็บพระธรรมคําสอน, บทสวดมนต์ และสิ�งของมคี่า อสิระใหท่้านชม งานแกะสลกั อนัเป็น

โบราณวตัถุที�ลํ'าค่า ที�มมีากกว่า  5,000  ชิ'นแลว้ตื�นตากบั ซุ้มประตู โยเมมง (YOMEI MON) หรือ 

ประตูพระอาทิตยอ์สัดง อนัเป็นสถาปตัยกรรมที�มคีวามสําคญัในแง่ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ของญี�ปุ่น 

และยงัเป็น ศลิปะชิ'นเอก และมชีื�อเสยีงของญี�ปุน่ รวมถงึ ภาพแกะสลกัลิง 3 ตวั ที�ทําท่าทางปิดตา 

ปิดปาก ปิดห ูผลงานการแกะสลกัที�โด่งดงัไปทั �วโลกของศลิปินระดบัตํานานแห่งญี�ปุ่น ฮดิาร ิจนิโก

โร ่ซึ�งมคีวามหมายว่า หากเราไม่ด ูไม่พดู ไม่ฟังสิ�งที�ชั �วร้าย เรื�องร้ายๆ กจ็ะไม่กลํ5ากลายมาหา

เรา และอกีหนึ�งคาํสอนเตอืนใจทั 'งเดก็และผูใ้หญ่ของนิกายเทนได แมวนิทรา อกี หนึ�งผลงานที�เป็น

ไฮไลต์ในศาลเจา้แห่งนี' คอืภาพแกะสลกัแมวหลบัที�ตดิอยู่ตรงซุ้มประตูทางเขา้สุสานอเิอยะสุ เป็น

ภาพ แมวสขีาวปนดําที�กําลงันอนหลบัอย่างสบายใจ เสมอืนหนึ�งเป็นสญัลกัษณ์ที�บ่งบอกถงึความ

สงบสุขรม่เยน็ของบา้นเมอืง 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านสู่ เมืองคาวาโกเอะ จุดเด่นของเมอืงคาวาโกเอะ คอื การอนุรกัษ์สถาปตัยกรรมแบบเก่าๆ 

ของญี�ปุ่นเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นหา้งรา้นหรอืบ้านเรอืน ซึ�งยงัคงกลิ�นอายของความเป็นเมอืงเก่าเอาไว้

ไดอ้ย่างด ีถงึกบัไดร้บัสมญานามว่าเป็น เมืองเอโดะน้อย ซึ�งเมอืงเอโดะเป็นชื�อเก่าของโตเกยีวใน

ปจัจบุนั จากนั 'นนําท่านชม หอนาฬกิา  ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงคาวาโกเอะ โดยใชบ้อกเวลามาก

ว่า 350 ปีแลว้ ปจัจุบนันี'หอนาฬกิากย็งัคงตรีะฆงับอกเวลาวนัละ 4 ครั 'ง ทุกเวลา 6 โมงเชา้ เที�ยง 

บ่าย 3 โมง และ 6 โมงเยน็ อสิระใหท่้านลิ'มรสอาหารและของหวานอร่อยๆ ไดท้ี� ตรอกคาชิยะโย

โกะโจ ซึ�งเป็นตรอกที�มรีา้นขนมหวานตั 'งเรยีงรายกนัอย่างมากมาย โดยเฉพาะขนมจากมนัหวาน 

ของดขีองเมอืงคาวาโกเอะ ที�นําไปทําขนมกินเล่นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น อบกรอบ พายมนั



 

 

 

หวาน มนัหวานทอดเคลอืบนํ'าตาล ไอศกรมีมนัหวาน และอกีมากมาย นอกจากจะมรีา้นขนมแลว้ยงั

มขีองเล่นยอ้นยคุใหเ้ลอืกซื'อไปเกบ็ไวเ้ล่น หรอืเกบ็เป็นที�ระลกึ 

จากนั 'นนําท่านเดนิทางสู่ กรงุโตเกียว ศูนยก์ลางมหานครที�คราครํ�าไปดว้ยผูค้นมากมาย เดนิทางสู่

ย่านช้อปปิ5 งชินจูกุ ตื�นตาตื�นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที�คราครํ�าด้วยผู้คน

มากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง นําท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปปิ'งชื�อดงัของ

ญี�ปุน่ ที�ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยสนิคา้ที�ถูกตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจกุู ย่านชอ้ปปิ'ง

ที�มคีวามเจรญิอนัดบัหนึ�งของโตเกยีวปจัจุบนัถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางที�สองแห่งนคร ศูนยร์วม

รา้นคา้จดัแต่งอยา่งหรหูราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชื�อดงัเป็นที�นิยมทั 'งชาวญี�ปุ่น และ

นักท่องเที�ยวที�มาเยอืนร้าน 100 เยนเท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี 8%) มทีั 'งเครื�องสําอางค ์กิvฟช๊

อป ขนม และสนิคา้อื�นๆ  อกีมากมายที�ท่านสามารถเลอืกซื'อเป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคาสบาย 

กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลนิกับการจบัจ่ายเลือกซื'อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดงั 

อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิค้าเอาใจคุณผูห้ญงิ เสื'อผา้แฟชั �นวยัรุ่น กระเป๋า 

รองเทา้ เครื�องสาํอางคย์ี�หอ้ดงัของญี�ปุ่นไม่ว่าจะเป็นKOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคา

ถูกกว่าเมอืงไทย 

***อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สู่ที�พกั โตเกียว ณTOKYO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่วดัอาซากสุะนมสัการเจ้าแม่กวนอิมอนัศกัดิ 7สทิธิ 7ที�มคีวามสูงเพยีง5.5 เซ็นตเิมตรซึ�ง

ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที�เคารพสกัการะของชาวญี�ปุ่นรวมถึงนักท่องเที�ยวที�มา

เยอืนประเทศญี�ปุ่นวดัอาซากุสะเป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกยีวทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิงมี

โคมไฟยกัษ์สแีดงที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในโลกมคีวามสูงถงึ4.5 เมตรมนํี'าหนักถงึ130 กโิลกรมัใหท่้าน

ได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที�ระลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ท่านจะได้เลอืกซื'อของที�ระลกึอาทเิช่นแมว

กวกัแบบต่างๆโคมไฟน้อยใหญ่พวงกุญแจหรอืเดินชมิขนมอร่อยๆขึ'นชื�อของย่านนี'เช่นขนมอบ

รปูทรงตุ๊กตาซาลาเปาทอดรอ้นๆเซมเบก้รุ๊บกรอบหลากหลายรสชาตเิป็นต้นทางทศิตะวนัออกของ

วดัคอืแม่นํ'าซูมดิะงาวะไหลลงอ่าวโตเกยีวและใกล้ๆ กนัจะมสีวนสาธารณะซูมดิะโคเอน็ซึ�งเปิดโล่งสู่

แมนํ่'าดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดนิเล่น 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

DAY 5 โตเกียว – วดัอาซากสุะ – ชิซุย เอ้าทเ์ลต็มอลล ์– สนามบินนาริตะ– กรงุเทพฯ 



 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ชิซุยเอ้าท์เลต็มอลลซ์ึ�งมสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิดอสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซื'อ

เลอืกชมทั 'งสนิค้าที�นําเขา้จากต่างประเทศและผลติในญี�ปุ่นซึ�งล้วนแต่มคีุณภาพเหมาะสมกบราคา

อาทAิDIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, PRADA, 

GUCCI, DISSEL และอื�นๆอกีมากมาย 

สมควรแก่เวลากรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื�อ

กลบักรงุเทพฯ 

17.30 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 677 

22.30  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

********************************************************** 

 

กาํหนดการเดินทาง: 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  
2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  
2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 
น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

31 ม.ค.– 4  ก.พ. 33,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 บาท 8,500 บาท 

6 – 10 ก.พ. 33,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 บาท 8,500 บาท 
 

หมายเหตุ:  การเดนิทางแต่ละครั 'งตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว            บรษิทั
ขอสงวนสทิธิ 7ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิo ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั 5งนี5 ขึ5นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทั 5งนี5 ขึ5นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 
� ค่าตั pวเครื�องบนิเดนิทางไป-กลบั ชั 'นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ที�ระบุในรายการ  
� ค่าที�พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานที�ต่าง ๆ ตามที�ระบุในรายการ 
� ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล5 แสนบาท 
� ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ นํ'าหนกัไมเ่กนิท่านละ30กโิลกรมั 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากในรายการ 
� ค่านํ'าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกําหนด 
� ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 7%  และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
� ค่าสนินํ'าใจสาํหรบัมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 1,200บาท/คน/ทรปิ 

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 
� กรณุาสาํรองที�นั �งโดยการชาํระมดัจาํ ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองที�นั �ง 

o มดัจาํท่านละ 15,000บาท 
� กรณุาชาํระค่าใช้จ่ายส่วนที �เหลือทั �งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30วนัทาํการ 

 

เงื�อนไขการยกเลิก 
� กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ 7ในการคนืคา่มดัจาํ 
� กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 7ในการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์
� กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 7ในการหกัคา่บรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหตุ 
*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทั �งหมดก่อนการจอง  
เพื �อความถกูต้องและความเข้าใจที �ตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันั�นหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื �อนไขของบริษทัฯ
เป็นที �เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื �อทราบอีกครั �ง *** 

� กรณเีจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนั 'น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึ�งอยูน่อกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 7ที�จะไมค่นืเงนิทั 'งหมด 



 

 

 

� บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 7ที�จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสูญหายตามสถานที�
ต่าง ๆ ที�เหนืออํานาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
� ในกรณีที �ลกูค้าต้องออกตั 7วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที �ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั �ง 
มิฉะนั�นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั �งสิ� น 
� บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ 7ที�จะเปลี�ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที�มกีารขึ'นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึ'นค่านํ'ามนัของสายการบนิ 
� บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 7ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึ'นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทั 'งนี'จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น
สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 
� การบริการของรถบสันําเที �ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที �ประเทศญี �ปุ่ นสามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชั �วโมงเท่านั�น อาทิเช่น เริ �มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00น.(ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ �มเวลาการใช้รถบสัได้ ทั �งนี� มคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั�นๆเป็นหลกั 
� รายการนี'เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ต้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั 'งหนึ�ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมที�พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 
� การจดัการเรื�องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พกัโดยมหีอ้งพกัสําหรบัผูสู้บบุหรี� 
/ ปลอดบุหรี�ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องไดต้ามความประสงค์ของผู้ที�พกั ทั 'งนี'ขึ'นอยู่กบัความพรอ้มให้บรกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้
� กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนั 'น บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้
� บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 7เมื�อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ 7 ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทั 'งสิ'น 
 

****รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย**** 
(เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผู้ที�ประสงค์จะพํานักระยะสั 'นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื�นเอกสารในขั 'นตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุน่ ดงัต่อไปนี' 

1. สิ�งยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ'นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่นได ้เช่น เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 

 
 



 

 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางที�ไมม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  
2. กจิกรรมใดๆที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุน่จะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสั 'น 
3. ในขั 'นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุน่ มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

 


