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ฮำเนดะ – อุชิคุ ไดบุทสึ – อิบำรำกิ – สวนฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ ค – ศำล
เจ้ ำโทโชกุ – นำ้ ตกเคง่ อน – นำ้ ตกริวซู – คินูกำว่ ำออนเซน
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คินูกำว่ ำ – หมู่บ้ำนโบรำณ โออุชิจูคุ – ปรำสำทซึรุงะ – คฤหำสน์ ซำมูไร
บูเคยำชิกิ – ไอสุ
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รำคำ

ไอสุ – ทะเลสำบโกะชิกคิ นิ ุมะ – ช้ อปปิ้ ง นำสุ เอำท์ เล็ท – โตเกียว –
ช้ อปปิ้ งชินจูกุ – โตเกียว
โตเกียว – วัดอะซำกุซ่ำ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ ำยรู ป) –
ศำลเจ้ ำเมจิ – ถนนต้ นแปะก๊ วย อิโซนำมิกิ – ช้ อปปิ้ งฮำรำจูกุ –
สนำมบินฮำเนดะ
สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-04.50 )
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วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ

1900

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่ อนเวลำเครื่ องออก 60 นำที และไม่ มปี ระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่ อง
ดังนั้นผู้โดยสำร จำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่ อนเวลำเครื่ องออกอย่ ำงน้ อย 45 นำที ***

2245

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 682
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

ฮำเนดะ – อุชิคุ ไดบุทสึ – อิบำรำกิ – สวนฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ ค – ศำลเจ้ ำโทโชกุ – นำ้ ตกเคง่ อน – นำ้ ตกริวซู –
คินูกำว่ ำออนเซน

0655

ถึงสนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอำทิตย์ อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ จัง หวัด “อิ บ ำรำกิ ” เพื่ อ สัก การะ “พระพุ ท ธรู ป อุ ชิ คุ ไ ดบุ ท สึ ” พระพุท ธรู ป ปางยื น ที่ ห ล่ อ จาก
ทอ ง สั ม ฤ ท ธิ์ ที่ สู ง ที่ สุ ด ขอ ง ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น แ ล ะ เ คย เ ป็ น รู ป ปั้ น ที่ สู ง ที่ สุ ด ใ นโ ลก ที่ ถู ก บั น ทึ กไว้ โ ด ย
หนังสื อบันทึกสถิติโลกกิ นเนสบุ๊ค ...จากความสู งถึง 120 เมตร ทาให้สามารถมองเห็ นได้ต้ งั แต่ใจกลางเมืองโตเกี ยว
เลยที เ ดี ย ว หลัง จากสั ก การะขอพรพระพุ ท ธรู ปองค์ ใ หญ่ แ ล้ ว สามารถเข้ า ชมบริ เวณภายในพระพุ ท ธรู ป
ได้ท้ งั 5 ชั้น ซึ่ งเต็มไปด้วยบรรยากาศ อันน่ าอัศจรรย์ ทาให้เกิ ดความเงี ยบสงบและความผ่อนคลาย และขึ้ นไปยัง
จุดที่ เป็ นหอสังเกตุการณ์ ในระดับความสู งที่ 85 เมตร ซึ่ ง จะอยู่ตรงส่ วนของหน้าอกพระพุทธรู ป เป็ นจุ ดที่ สามารถ
มองเห็ น วิว ในมุ ม ด้า นกว้า งได้ท้ ัง หมด และสามารถมองเห็ น ภู เ ขาไฟฟูจิ ไ ด้จ ากตรงนี้ อี ก ด้ว ย ...ใต้พ ระบาทของ
พระพุ ท ธรู ป จะมี ส วนกว้า งใหญ่ โดยมี ดิ น แดนสุ ข าวดี เ ป็ นต้น แบบ มี ด อกไม้สี สั น สดใสแบ่ ง บานตามฤดู ก าล
ภายในสวนยังมีสวนสัตว์ขนาดเล็กที่สามารถสัมผัสกับสัตว์ตวั เล็ก รวมถึงการชมโชว์ของลิงได้อีกด้วย ...
จากนั้น นาท่านชมสวนดอกไม้อนั สวยงาม “สวนฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ ค” สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพ้ืนที่ ติดกับ
มหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก ภายในมี โ ซนชมทุ่ ง ดอกไม้ หลายโซน มี ทุ่ ง ดอกไม้ป ระจ าฤดู กาลหลายสายพัน ธุ์ ห มุ น เวีย น
ออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ระหว่างทั้งปี ... แล้วนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศนัง่ “Seaside Train” เข้าไปยังสวน
ดอกไม้ขนาดใหญ่ บนพื้นที่ กว่า 1.9 ล้านตารางเมตร...และที่ พลาดไม่ได้อีกจุ ด “ชิ งช้ ำสวรรค์ ยักษ์ ” (Flower Ring
Ferris Wheel) สัญลักษณ์ประจาสวนฮิตาชิ ซี ไซด์ พาร์ ค ท่านสามารถนั่งชมวิวมองเห็ นทัศนี ยภาพสวยงามโดยรอบ

ทัว่ ทั้งสวน (รวมเฉพำะค่ ำรถไฟชมสวน/ ไม่ รวมค่ ำเครื่ องเล่ นต่ ำงๆภำยในสวน) ให้ท่านชมความงามของทุ่งดอกโคเชีย
หรื อที่เรี ยกว่าช่วง “Kochia Carnival” ในฤดูใบไม้ร่วง ...โดยปกติตน้ โคเชียจะเป็ นไม้พมุ่ กลมสี เขียวซึ่ งมีความสวยงาม
อยูแ่ ล้ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง จะเปลี่ยนสี เป็ นสี แดงสด ก็ยิ่งทาให้ ทั้งสวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น จนกลายเป็ น
ไฮไลท์หลักของสวนแห่ งนี้ เลยทีเดียว ซึ่ งที่สวนฮิตาชิ จะปลูกอยูบ่ ริ เวณเนิ นเขา มิฮาราชิ ทัว่ ทั้งเนิ นทาให้เนิ นแห่ งนี้ จะ
เปลี่ ย นจากสี เ ขี ย วเข้ม กลายเป็ นสี แ ดงสดใส พร้ อ มกัน นี้ ยัง มี ด อกคอสมอสหลากสี สั น บานอยู่ ใ กล้ๆ กั น ด้ว ย
(กำรบำนของดอกไม้ ขนึ้ อยู่กบั สภำพอำกำศ)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ จังหวัดโทะชิงิ ชม “ศำลเจ้ ำโทโชกุ” เป็ นศาลเจ้าประจาตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและ
ยังเป็ นสุสานของ “โทกุงำวะ อิเอยะสุ ” โชกุนผูพ้ ลิกชะตาชีวติ ของชาวญี่ปุ่น พร้อมสักการะ เทพเจ้าคุม้ ครองและปกป้ อง
ลูกหลานของตระกูลและบรรดาผูเ้ ลื่อมใส ชมเจดีย ์ 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคาสอน บทสวดมนต์ และสิ่ งของ
มีค่า แล้วชมงานแกะสลัก อันเป็ นโบราณวัตถุล้ าค่าที่ มีมากกว่า 5,000 ชิ้ น แล้วตื่ นตากับซุ ้มประตูโยเมมง อันเป็ น
สถาปั ต ยกรรมที่ มี ค วามส าคัญ ในแง่ ป ระวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ป์ ของญี่ ปุ่ นและยัง เป็ นศิ ล ปะชิ้ น เอกที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ
ประทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยงั มีประติมากรรมที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว,
แมวนอนหลับ, มังกรหัวเราะ เป็ นตัน ให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย
นาท่านชม “น้ำตกเคง่ อน” ที่เป็ นน้ าตกสู งราว 100 เมตร ที่สายน้ าตกลงมาจากหน้าผาสู งกระทบลงในแอ่งน้ าเบื้องล่าง
บริ เวณรอบทะเลสาบมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อชมความงามของฤดูกาล..ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ
หลังจากนั้นชมความสวยงามของ “นำ้ ตกริวซู (Ryuzu Fall)” ซึ่งมีความหมายว่า นำ้ ตกหัวมังกร ในภาษาญี่ปุ่น ตั้งอยูบ่ น
แม่น้ ายูคาวะซึ่ งจะไหลลงสู่ ทะเลสาบชูเซนจิ น้ าตกแห่ งนี้ ขนาบข้างด้วยต้นไม้ที่หนาแน่ ซึ่ งจะเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองและ
แดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณต้นเดือนตุลาคม ทาให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น จุดที่ชมน้ าตกได้สวยงามแห่ งหนึ่ งคือ
จุดชมวิวของด้านหลังร้านขายของที่ระลึก และซุม้ อาหาร หรื ออาจจะเดินขึ้นไปยังต้นน้ าระยะทาง 300 เมตร เพื่อชมวิว
มุมอื่นๆของแม่น้ าแห่งนี้ได้อีกด้วย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

ทีพ่ กั : MIKAZUKI KINUGAWA ONSEN หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบนำ้ แร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันทีส่ ำม

คินูกำว่ ำ – หมู่บ้ำนโบรำณ โออุชิจูคุ – ปรำสำทซึรุงะ – คฤหำสน์ ซำมูไร บูเคยำชิกิ – ไอสุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่ านเดิ นทางสู่ “หมู่ บ้ำนโบรำณ โออุชิจูคุ” หมู่บ้านที่ อดี ตเคยเป็ นเมื องสาคัญในยุคเอโดะ ซึ่ งเชื่ อมต่อเมื องอิ ซุ
กับ นิ ก โก้ ถู กสร้ างเมื่ อ หลายร้ อ ยปี ก่ อ น เป็ นบ้านชาวนาญี่ ปุ่นโบราณที่ มุ งหลังคาทรงหญ้าคา หนาๆ เรี ยงรายกัน
สองฝั่ ง กิ นระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้ นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง หมู่บา้ นโออุจิจูคุได้รับการ
ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นเขตอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งอัน ทรงคุ ณ ค่ า ของชาติ ซึ่ งในปั จ จุ บัน หมู่ บ้า นโบราณหลายหลัง ใน
โอะอุชิจูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็ นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสิ นค้าพื้นเมือง...อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้ อ
สิ นค้าและบันทึกภาพตามอัธนาศัย (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง)
นาท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทซึรุงะ” (Tsuruga Castle) เป็ นศูนย์รวมการปกครองทางทหารในแถบเมือง Aizu-wakamatsu
จังหวัด Fukushima ภูมิภาคโทโฮขุ (Tohoku) ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อราวศตวรรษที่ 14 กระทัง่ ศตวรรษที่ 19 ตั้งอยูท่ าง
ตะวันตกของจังหวัดฟุกุชิมะในปั จจุ บนั ... ภายในปราสาทซึ รุงะ ถูกจัดแสดงเป็ นพิพิธภัณฑ์ มี การบอกเล่าเรื่ องราว
เกี่ยวกับประวัติของปราสาทแห่งนี้ รวมถึงวิถีชีวติ ของเหล่าซามูไร... โดยชั้นหนึ่งจะเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับเจ้าผูค้ รองแคว้น
แห่ งนี้ แต่ละคน รวมถึ งประวัติศาสตร์ ของที่ นี่ ....ชั้นที่ สองจะเล่าเรื่ องราววิถีชีวิตของผูค้ นในสมัยเอโดะและศิ ลปะ
หัตถกรรมของคนในแถบ Aizu ....และที่ช้ นั สามจะเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับสงครามโบชิน นอกจากนี้ยงั สามารถขึ้นไปชมได้
ถึงชั้นบนสุ ดของปราสาท ชมสวนรอบปราสาท (Tsuruga Castle Park) และที่บริ เวณชั้นบนของปราสาทยังมองเห็นวิว
เมืองไกลสุดสายตาได้โดยรอบอีกด้วย ต้นไม้พากันเปลี่ยนสี ผลัดใบกันอย่างสวยงาม ทาให้บริ เวณนั้นเกิดเป็ นสี สันของ
ใบไม้ตน้ ไม้นอ้ ยใหญ่สลับสี แดงส้มเหลืองกันอย่างลงตัว... ซึ่งถ้าอากาศดีจะมองเห็นภูเขาบันได (Mt. Bandai) สัญลักษณ์
อย่างหนึ่งแทบนี้ได้อย่างชัดเจน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหาร นาท่านสัมผัสกับ “คฤหำสน์ ซำมูไร บู เคยำชิ กิ” (Aizu Bukeyashiki) เป็ นที่ อยูอ่ าศัยของซามูไรขั้นสู งที่ มี
ความสาคัญประจาภูมิภาค โดยมีท้ งั ครอบครัวซามูไร พนักงาน และคนรับใช้อาศัยอยูร่ วมกัน แต่อาคารดั้งเดิมได้ถูกไฟ
ไหม้ในช่วงสงครามโบชิน (Boshin War 1868) และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ท้ งั หมดในช่วงสมัยเอโดะ ... เนื่ องจาก
ซามูไรแห่ งนี้ มีฐานะ ข้าราชบริ พารจานวนมาก ทาให้ภายในคฤหาสน์ประกอบด้วยห้องพักหลายสิ บห้อง โดยแบ่งเป็ น
ส่ วนๆ รวมกับสวนหย่อม ห้องพักสาหรับแขกผูม้ าเยือน โรงน้ าชา โรงสี ขา้ ว และสนามยิงธนู ปั จจุ บันนี้ กลายเป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงหุ่นคนตามฉากในชีวติ ประจาวัน และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ...
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

ทีพ่ กั : AIZU ONYADO TOHO HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบนำ้ แร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีส่ ี่

ไอสุ – ทะเลสำบโกะชิกคิ นิ ุมะ – นำสุ เอำท์ เล็ท – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ – โตเกียว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นาท่าน เดินทางสู่ “ทะเลสำบโกะชิกคิ นิ ุมะ” หรื อเรี ยกอีกอย่างหนี่ งว่าทะเลสาบห้าสี เป็ นทะเลสาบที่มีวิวสวยงามขึ้นชื่อ
ของจังหวัดฟุคุชิมะ ใน 4 ฤดูจะมีความสวยงามที่เป็ นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ...ในฤดูร้อนจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศ
เขียวขจีของต้นไม้และมีบริ การเรื อพายให้เช่า และในฤดูใบไม้ผลิ จะได้เห็นความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ที่สะท้อน
กับน้ า ในทะเลสาบ เป็ นบรรยากาศที่เห็นแล้วต้องหลงรักสถานที่แห่งนี้แน่นอน ฤดูน้ ีจึงเป็ นฤดูที่มีผคู ้ น นิ ยมมา เยี่ยมชม
มากที่สุด และพิเศษกว่านั้นว่ากันว่า ใครที่ได้เห็นปลาคาร์ ฟสี ขาวที่มีรูปหัวใจสี แดงอยูก่ ลางลาตัวในทะเลสาบแห่ งนี้ จะ
พบกับความสุข ความรักสมหวัง ด้วย (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชัว่ โมง)

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “นำสุ เอำท์ เล็ท” เอาท์เล็ทที่มีแนวคิดการออกแบบที่ไม่เหมือนใครด้วยการรวมเอาไลฟ์ สไตล์
และความเป็ นธรรมชาติมาไว้ดว้ ยกันที่ นี่ ซึ่ งถือเป็ นส่ วนผสมที่ ลงตัวอย่างมาก เพราะนักท่องเที่ ยวที่ มาเยือนจะได้รับ
ความสุขสนุกสนานไปพร้อมกับบรรยากาศอันดีงามลักษณะของสิ นค้าที่วางจาหน่ายไว้ให้เรามาช้อปปิ้ งกันสาหรับที่นี่ก็
มีมากมาย อาจไม่ใช่แบรนด์หรู หราเท่าไรนัก แต่ทุกแบรนด์ก็มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั ดีเพียงแค่มีการดีไซน์แบบมินิมอล
ไม่หวือหวา เน้นสไตล์แคชชวลที่เราสามารถใส่ ได้จริ งในชีวิตประจาวันสาหรับใครที่ชื่นชอบในสิ นค้าที่ มีสไตล์เรี ยบ
ง่ายแต่ดูแพงต้องแวะมาที่นี่เลย รวมถึงใครที่ ชอบออกกาลังกาย หรื อมีกิจกรรมกลางแจ้งให้ไปทาบ่อย ๆ ต้องไม่พลาด
เพราะที่ นี่ มี แ บรนด์สิ น ค้า กี ฬ ารวมตัว อยู่เ ยอะมาก ๆ อาทิ เ ช่ น Adidas, Under Armour, Crocs, QUICK
SILVER,TOMMY HILFIGER, Fossil, GAP, claire’s, Coach, clarks เป็ นต้น
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ปุ่น ที่คลาคล่าไปด้วยผูค้ น และเทคโนโลยี
ล้ ายุคมากมาย เพื่อนาท่านช้อปปิ้ ง ณ “ย่ ำนชินจูกุ” หรื อ “ศู นย์ กลำงที่สองแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่ งของ
นครโตเกี ยวในปั จจุ บนั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ฝั่ งใหญ่ๆ ด้วยกันคื อ ฝั่ งทิ ศตะวันตก เป็ นย่านธุ รกิ จที่ เต็มไปด้วย
อาคารสานักงานสู งระฟ้ า โรงแรมหรู และเป็ นที่ ต้ งั ของอาคารศาลาว่า การ Tokyo Metropolitan Government
ซึ่ งเป็ นศู น ย์ก ลางการปกครองของมหานครโตเกี ย ว และ ฝั่ ง ทิ ศ ตะวัน ออก เป็ นย่ า นแห่ ง สี สั น ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
ห้า งสรรพสิ นค้า ชื่ อ ดัง เช่ น Isetan, Takashimaya, Odakyu เป็ นต้น นอกจากนี้ ย งั มี ร้า นสิ นค้าอิ เล็กทรอนิ ก ส์ ,
ร้านขายสิ นค้าแฟชั่น, ร้ านขายสิ นค้าลดราคาและสิ นค้ามื อสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซึ่ งเป็ นแหล่งบันเทิ ง
ยามราตรี ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของญี่ ปุ่ น ท่ า นจะได้เ พลิ ด เพลิ น และสนุ ก สนานกับ การจับ จ่ า ยซื้ อ ของฝากจากร้ า นค้า ต่ า งๆ
มากมายในย่า นนี้ ไม่ ว่า จะเป็ นเครื่ องส าอางยี่ห้อดัง ๆ เสื้ อ ผ้า และของกระจุ กกระจิ ก น่ ารั ก ๆในสไตล์แบบญี่ ปุ่ น
กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล MP-3, Walkman, CD-Player , คอมพิวเตอร์ , Note Book, นำฬิ กำ เป็ นต้น นอกจากนั้นท่าน
ยังจะได้เห็นแฟชัน่ การแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเด็กวัยรุ่ นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่ นิ สต้าในกรุ งโตเกียว ที่นบั ได้
ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็ นตัวของตัวเอง
*** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศั ย ... ให้ ท่ำนได้ เลื อกชิ มร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำ
ต่ ำงๆ ***

ทีพ่ กั : APA MAKUHARI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีห่ ้ ำ

โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ ำยรู ป) – ศำลเจ้ ำเมจิ – ถนนต้นแปะก๊ วย อิโซนำมิกิ – ช้ อปปิ้ งฮำรำจูกุ –
สนำมบินฮำเนดะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปยังสนำมบิน)

นาท่านเดิ นทางสู่ “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิ ญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์ เจ้ ำแม่
กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนำดยักษ์ ”
ที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สู ง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิ ญท่ านเลื อกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์ สิ ทธิ์ ของ
วัดแห่งนี้ ... หรื อจะเลือก เดินที่ “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้อสิ นค้าของฝาก ของที่ระลึกที่เป็ นสิ นค้าพื้นเมือง
“Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น
หรื อจะเลือกชิมขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ...
นาทุ กท่ า นเดิ นถ่า ยรู ป คู่กับ แลนด์มาร์ กแห่ งใหม่ข องกรุ งโตเกี ยว ณ ริ มแม่น้ า สุ มิด ะ “หอคอยโตเกีย ว สกำยทรี ”
(Tokyo Sky tree) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่ สูงที่ สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
โดยหอนี้มีความสู ง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600 เมตร
และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกำยทรี ”
ที่ บ รรจุ เทคโนโลยี แนวหน้าสุ ด สามารถมองเห็ น ได้จ าก ละแวกวัด อาซะกุซ่า ที่ เต็มไปด้ว ยกลิ่ นอายแบบเมื อ งเก่ า
ของเอโดะ …

นาท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ ำเมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียวสร้างขึ้นโดยจักพรรดิเมจิและ
มเหสี โชโกะในปี 1920 … ตั้งอยูใ่ จกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีตน้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทาให้ดูเหมือนกับว่า
ศาลเจ้าแห่งนี้ต้ งั อยูภ่ ายในป่ า หรื อที่เรี ยกกันว่า Meiji Jingu’s forest...ประตูโทริ อิขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ ของศาล

เจ้าเมจิ เป็ นโทริ อิที่ทาจากไม้มีความสู ง 12เมตร, ความกว้าง 17 เมคร., น้ าหนัก13ตัน และมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีก
ด้วย
นาท่านสู่ “ถนนอิโช นำมิก”ิ หรื อ “กิงโกะ อเวนิว” เป็ นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสี ของต้นแปะก๊วย
ในช่ ว งฤดู ใ บไม้เ ปลี่ ย นสี ใ บของต้น แปะก๊ ว ยจะเปลี่ ย นเป็ นสี เ หลื อ งทองอร่ า มสวยงาม ทั้ง สองข้า งทางใต้ต ้น ไม้
จะเต็ ม ไปด้ว ยใบไม้ที่ ร่ ว งหล่ น ลงมาเหมาะแก่ ก ารเดิ น เล่ น พัก ผ่อ นหย่อ นใจถนนทั้ง สองข้า งทางของถนนเส้น นี้
จะมีร้านคาเฟ่ ที่ทาระเบียงยืน่ ออกมาเพื่อนัง่ ชมต้นไม้โดยเฉพาะในช่วงที่ใบต้นแป๊ ะก๊วยเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองทองคนจะมา
นัง่ พักผ่อนจิบกาแฟทานอาหารกันเยอะมากนอกจากนี้ยงั ถูกใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์หลายเรื่ องด้วยกัน …
ก่อนกลับ มุ่งหน้าสู่ ยา่ นช้อปปิ้ ง “ฮำรำจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่ นที่ทนั สมัยสุ ดๆชาวปลาดิบ …. ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น”
หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่วา่ จะเป็ นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสื อการ์ ตูน
ชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็ นต้น หรื อบางที่ก็หลุดมากจาก
เกมส์เพลย์ , แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลัง่ ไคล้ หรื ออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี … อิสระให้
ท่านได้เลือกเดิ นชมความแปลกประหลาดที่ หาชมไม่ได้ในชีวิตประจาวัน … สาหรับท่านที่ ชื่นชอบการ “ช้ อปปิ้ ง”
สามารถเดินเลือก “ชมและซื้ อ” สิ นค้ามากมายที่มีท้ งั “แบรนด์ เนมชื่ อดัง” หรื อ “แฮนด์ เมด” ที่ท่านจะได้เป็ นเจ้าของ
เพียงผูเ้ ดียวในโลก ที่ “ถนนเทคำชิตะ” ซึ่ งคราคร่ าไปด้วยผูค้ นมากมายและสิ นค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรร
กันตามอัธยาศัย
*** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อกลำงวัน และ มื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อย
จำกร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ ***
สมควรแก่ เวลำ นำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ”
วันทีห่ ก

สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ

0020
0525

เดินทางจากสนำมบินฮำเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661
ถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็ นต้ น
*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรือสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

46,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

42,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)

ท่านละ

42,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่านละ

35,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง 50%)

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขกำรชำระเงิน

 สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000.- บำท
 ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 14 วัน

กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
6.
ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับ
สายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
7.
กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ถ้าวี
ซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละ
กรุ๊ ป)
8.
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริ ษทั ฯ จะคานึ งถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่ องจากภัยธรรมชาติ , สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปั ญหาอื่นๆ โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด

6. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
7. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรม
ที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
8. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
9. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่
ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
10. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. สาหรับการเดิ นทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่ นตามสถานที่ ท่องเที่ ยว
ต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ
ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์
12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
13. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่ อยู่ในเมือง
ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
14. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
15. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่ำนข้ อควำมให้ ถถี่ ้ วนก่อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ตัวท่ ำนเอง..

