
 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Date Program Meal Hotel 
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคนัไซ TG622 (23.59-07.30) -  

2 สนามบินคนัไซ (โอซากา้) – นารา – วดัโทไดจิ - เกียวโต – อาราชิยาม่า – 

ป่าไผ-่สะพานโทเกต็สึเคียว–ศาลเจา้ฟชิูมิอินาริ-ชอ้ปป้ิงสถานีรถไฟเกียวโต 

- / L / - KYOTO HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

3 ทะเลสาบบิวะ – ศาลเจา้ชิราฮิเงะ – ถนนตน้สน Metasequoia Namiki –  

ชอ้ปป้ิงมิตซุย เอาทเ์ลต แจ๊สดรีม – กโุจฮาจิมงั – แช่ออนเซ็น 

B / L / D GUJO HACHIMAN HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

4 เมืองเก่ากโุจฮาจิมงั – พิพิธภณัฑก์โุจฮาจิมงั – ชมการสาธิตระบ าพ้ืนเมือง 

ร้านมีด – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ  

B / L / D TAKAYAMA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

5 ทะเลสาบคาวากชิูโกะ – กิจกรรมชงชา – ภูเขาไฟฟจิู – กรุงโตเกียว –  

ชอ้ปป้ิงยา่นชินจูก ุ  

B / L / - TOKYO HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

6 สวนฮิตาชิ ซีไซด ์พาร์ค – ชมทุ่งโคเชีย (ตามสภาพอากาศ) – โตเกียว –  

ยา่นชิบูยา่ – ยา่นโอไดบะ – หา้งไดเวอร์ซิต้ี -  สนามบินฮาเนดะ 

B / - / -   

7 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ TG661 (00.20-04.50) -  

ราคา 
 

บาท/ท่าน 
29,900.- 

ก ำหนดกำรเดินทำง : เดอืนกันยำยน – ตุลำคม 2562 

WONDERFUL JAPAN 

โอซำก้ำ – เกยีวโต – ชิรำคำวำโกะ - โตเกยีว 
ทุ่งโคเชีย 7 วนั 4 คนื  

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
44,900.- 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม)ิ – สนำมบินคันไซ  

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ C สำยกำรบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.59 น ออกเดินทางสู่ สนำมบินคันไซ โอซำก้ำ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 

วนัที่สอง สนำมบินคันไซ (โอซำก้ำ) – นำรำ – วัดโทไดจิ - เกียวโต – อำรำชิยำม่ำ – ป่ำไผ่ – สะพำนโทเก็ตสึเคียว – 
ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ - ช้อปป้ิงสถำนีรถไฟเกยีวโต 

07.30 น. เดินทางถึง สนำมบินคันไซ (โอซำก้ำ) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อย (เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด
จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับ 
น าท่านเดินทางสู่ นำรำ อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญ่ีปุ่น ท่ีตั้งข้ึนมาในปี 710 ปัจจุบนัน้ียงัคงมีสถานท่ี
ส าคญัทางประวติัศาสตร์มากมาย รวมไปถึงวดัวาอารามท่ีเก่าแก่ท่ีสุดอีกดว้ย 
น าท่านชม วัดโทไดจิ (Todaiji) วดัหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด 
จุดเด่น คืออาคารหลกัของวดัแห่งน้ี เป็นอาคารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก หลวงพ่อโตประดิษฐานดา้นใน
อาคารหลกัน้ี ตวัอาคารมีความสูงถึง 15 เมตร วดัแห่งน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 752 ไดรั้บการยกย่องให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกแ้ละยงัมีสวนดา้นหนา้วดัท่ีมีเจา้กวางนอ้ยใหญ่ท่ีเดินควกัไขว่ไปมา ซ่ึง
ท่านสามารถใหอ้าหารกวางเหล่านั้นดว้ยขนมแซมเบท่ี้มีจ าหน่าย ราคาประมาณ 150 เยน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น น าท่านเดินทางสู่ อำรำชิยำม่ำ เป็นเมืองท่ีมี

ธรรมชาติอนังดงามทุกฤดู เต็มไปดว้ยเสน่ห์ ตั้งอยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์แห่งญ่ีปุ่น ชม  สวนป่ำไผ่ เป็นเส้นทางเดินเลก็ๆท่ี
ตดัผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นหรือข่ีจกัรยายผ่านก็ได ้ให้บรรยากาศท่ีแปลกและหาไดย้าก 
ยิ่งถา้ช่วงไหนท่ีมีแสงอาทิตยร์อดผ่านตวัป่าไผล่งมายงัพ้ืนดา้นล่างก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถา้มีลมพดั
มาพร้อมกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงกา้นของตน้ไผ่กระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพ้ืนเมืองท่ี
ท ามาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือสานจากไผ ่เป็นร้านดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน 
น าท่านชม สะพำนโทเก็ตสึเคียว หรือฉายาสากลว่า Moon Crossing Bridge นั้นถือเป็นสัญลกัษณ์ของอา
ราชิยาม่า สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัเฮอนั มีความยาวร่วม 200 เมตร สะพานแห่งน้ีทอดขา้มแม่น ้ าโฮะซึ โดยมี



 

 

ภูเขาอาราชิยาม่าเป็นวิวอนังดงามอยู่เบ้ืองหลงั จากนั้นน าท่านสู่ ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ หรือ ศาลเจา้จ้ิงจอก
เป็นศาลเจา้ชินโตท่ีมีความส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต มีช่ือเสียงโด่งดงัจาก ประตูโทริอิสีแดง ท่ีเรียง
ตัวกันข้างหลงัศาลเจา้จ านวนหลายหม่ืนต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้ งภูเขาอินาริ เช่ือกันว่าเป็นภูเขา
ศกัด์ิสิทธ์ิโดยเทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ) จะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว 
รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสตัวค์ู่กาย (บา้งกว็่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจ้ิงจอก) จึง
สามารถพบเห็นรูปป้ันจ้ิงจอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แห่งน้ีมีความเก่าแก่มากถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ก่อน
สร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกวา่พนัปีมาแลว้ 
น าท่านชอ้ปป้ิงกนัท่ี สถำนีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เป็นสถานีรถไฟสายหลกัของเกียวโต 
มีการออกแบบอาคารใหดู้สมยัใหม่ และยงัเป็นแหล่งศูนยร์วมร้านคา้ ร้านอาหารมากมายตั้งอยูเ่รียงรายทั้ง
ดา้นในและดา้นนอกสถานี แถมท่ีน้ียงัมีศูนยก์ารคา้ Porta ขนาดใหญ่ใหไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 

 
  อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย (ไม่รวมในรำยกำร) 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม ทะเลสำบบิวะ – ศำลเจ้ำชิรำฮิเงะ –ถนนต้นสน Metasequoia Namiki– ช้อปป้ิงมติซุย เอำท์เลต แจ๊สดรีม 
                             เมอืงกโุจ – แช่ออนเซ็น 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบบิวะ ทะเลสาบน ้าจืดตั้งอยูใ่นจงัหวดัชิงะ เป็นศูนยร์วมของแม่น ้าหลายสายท่ี
ไหลมาบรรจบกนัจนกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ครอบคลุมพ้ืนท่ีราว 670 ตารางกิโลเมตร ช่ือเดิมของ
ทะเลสาบคือ “โอมิ” (Omi) ต่อมาเปล่ียนเป็น บิวะโกะในสมยัเอโดะ และจากขอ้มูลของนกัวิทยาศาสตร์
สรุปไดว้่าทะเลสาบบิวะมีอายุเก่าแก่เป็นอนัดบั 3 ของโลกเลยทีเดียว ชม ศำลเจ้ำชิรำฮิเงะ เป็นศาลเจา้ท่ี
ไดรั้บความสนใจมากในฐานะจุดเสริมดวงชะตา ตั้งอยู่ในเมืองทะคะชิมะ ทางฝ่ังตะวนัตกของทะเลสาบ
บิวะ สร้างข้ึนเม่ือราว 1,900 ปีก่อนและเป็นศาลเจา้ท่ีมีประวติัศาสตร์เก่าแก่ในจงัหวดัชิงะ เช่ือกนัวา่ศาล
เจา้แห่งน้ีเป็นท่ีสถิตยข์องเทพเจา้ท่ีใหพ้รเพ่ือใหมี้อายุยืนยาว มีเสาโทริอิสีแดงซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของศาล
เจา้ตั้งตระหง่านอยูก่ลางทะเลสาบเป็นภาพภูมิทศันท่ี์งดงามราวภาพวาด  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านสู่ ถนนต้นสน Metasequoia Namiki ถนนเส้นตรงท่ีปกคลุมไปด้วยต้นสนพนัธ์ุ Metasequoia 

หรือเรียกอีกช่ือว่า ต้นเมต้ำ ตั้งอยูช่านเมืองทะคะชิมะ สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยตน้เมตา้จ านวนกว่า 500 ตน้ 



 

 

แต่ละตน้ปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบทั้งสองขา้งทาง บางช่วงก่ิงกา้นของตน้เมตา้จะโนม้เขา้หากนั ราว
กบัเป็นอุโมงค์ตน้ไมเ้ป็นวิวท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ความงามของถนนทิวสนน้ีสามารถชมไดทุ้กฤดู คือในช่วง
ฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนทิวสนจะเขียวชอุ่มสวยงาม ส่วนช่วงฤดูใบไม้ร่วงคือประมาณกลางเดือน
พฤศจิกายนเป็นช่วงท่ีตน้เมตา้ผลดัใบเป็นสีส้มเหลือง ส่วนในฤดูหนาวก่ิงกา้นของตน้เมตา้จะถกูปกคลุม
ไปดว้ยหิมะขาวโพลนเป็นทศันียภาพท่ีงดงามนกั 

 น าท่านสู่ MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM อยู่ในจงัหวดัมิเอะ เอาท์เล็ตขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
ญ่ีปุ่น มีสินคา้แบรนดเ์นมมากมายใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกชมเลือกซ้ือกนัตามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจ ท่ีตั้ งอยู่เกือบก่ึงกลางของจังหวดักิฟุนั้ น เป็นเมืองท่ียงั
หลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท มีทั้งเมืองเก่าท่ีเรียงรายกนั และรางน ้าท่ีสวยงาม 

  
 

 
  
 
 

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 เชิญท่ำนผ่อนคลำยกับกำร “แช่น ้ำแร่ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ ช่วย

ระบบหมุนเวยีนโลหิตและช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่   

วนัที่ส่ี เมอืงเก่ำกโุจฮำจิมงั – พพิธิภัณฑ์กโุจฮำจิมงั – ชมกำรสำธิตระบ ำพืน้เมอืง – ร้ำนมดี –  
                             หมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านสู่ เมืองเก่ำกุโจฮำจิมัง เมืองท่ีหลงเหลือบรรยากาศแบบยอ้นยุคสมยัอดีต กุโจฮาจิมงัมีรางน ้ า
จ านวนมากจนถูกเรียกว่าเมืองแห่งสายน ้ า ซ่ึงจะได้ยินเสียงน ้ าไหลสะท้อนไปทั่วทั้ งตัวเมือง ด้วย
บรรยากาศท่ีท าให้หวนนึกถึงอดีตท าให้ทั้งเมืองเสมือนกบัเป็นอีกโลกหน่ึงก็ว่าได ้เพียงแค่เดินในเมือง
แห่งน้ี กจ็ะสามารถสัมผสับรรยากาศราวกบัยอ้นเวลาไปอดีตไดอ้ย่างแน่นอน ชม พิพิธภัณฑ์กุโจฮำจิมัง 
ท่ีรวบรวมเสน่ห์ของเมืองกุโจฮาจิมงัเอาไว ้นกัท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้วิธีการร่ายร ากุโจโอโดริ ซ่ึงเป็น
การร่ายร าประจ าเมืองท่ีในทุกช่วงฤดูร้อนจะมีการจดัเทศกาลการร่ายร าสุดยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่นข้ึน 
โดยจะจดัต่อเน่ืองกนัถึง 33 คืน ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงตน้เดือนกนัยายน นอกจากน้ียงัมีโซน
เรียนรู้ประวติัศาสตร์และการร่ายร าจากผูรู้้อยา่งใกลชิ้ด รวมถึงจุดจ าหน่ายขนมและของฝากประจ าเมือง
กโุจอีกดว้ย พร้อมโชว์กำรสำธิตระบ ำพืน้เมอืง Odori Dance คือการเตน้ร าชนิดหน่ึงของญ่ีปุ่น ผูแ้สดงจะ
แต่งกายสีสันสดใสมาร่วมเตน้ร า เคร่ืองดนตรีประกอบไปดว้ย ชามิเซ็ง, กลองไทโกะ และขลุ่ย ธีมหลกั
ของงานก็คือการบา้ไปดว้ยกนั หรือ อาจจะมีช่ือเรียกอีกอย่างว่างานเตน้ของคนบา้นั้นเอง จากนั้นแวะ 
ร้ำนมีด Hamono-ya Sansu เป็นร้านท่ีผลิตมีดต้นแบบของเมืองเซกิ ซ่ึงมีประวติัยาวนานกว่า 75 ปี 



 

 

สถานท่ีท่ีผลิตมีดไดค้มสุด ๆ อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการตีดาบญ่ีปุ่นอย่างดาบเซกิ ส าหรับท่ี
ร้านซนัชูน้ีมีเคร่ืองใชข้องมีคมต่าง ๆ มากมายกว่า 3,000 ช้ิน ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกรตดัแต่งก่ิงและ
สวน กรรไกรตดัเลบ็ กรรไกรหลากขนาด หรือมีดส าหรับท าครัวหลากหลายรูปแบบท่ีช่วยใหก้ารเตรียม
วตัถุดิบของคุณง่ายยิ่งข้ึน ท่านสามารถชมการแสดงดาบของวิชาอิไอกิริ ไดแ้บบใกล้ๆ  ดว้ยการใชด้าบ
ซามไูรฟันฉบัเดียวตน้ไผข่าดเป็น 2 ท่อน 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านชม หมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ ไดรั้บยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1995 

โดยลกัษณะบา้นเรือนของท่ีน่ีสร้างเป็นแบบสไตลก์สัโซ-สึคุริ ซ่ึงเป็นสไตลญ่ี์ปุ่นแบบดั้งเดิม บา้นแต่ละ
หลงัมุงดว้ยฟางขา้ว สร้างข้ึนโดยชาวบา้นท่ีร่วมมือกนัในชุมชนและโครงสร้างของบา้นจะสร้างโดยไม่ใช้
ตะปูแมแ้ต่ตวัเดียวแต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกทบัหลงัคาอยา่งหนกัไดใ้นช่วงฤดูหนาว
เป็นอย่างดี ให้ท่านสัมผสับรรยากาศแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอย่างใกลชิ้ดพร้อมเก็บภาพเป็นท่ีระลึกหรือเลือก
เดินซ้ือสินคา้ท่ีเป็นของฝากกนัตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ณ ภัตตำคำร  

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
วนัที่ห้ำ ทะเลสำบคำวำกชิูโกะ – กจิกรรมชงชำ – ภูเขำไฟฟูจ ิ– กรุงโตเกยีว – ช้อปป้ิงย่ำนชินจูก ุ

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบคำวำกจูโิกะ เป็นหน่ึงในหา้ทะเลสาบลอ้มรอบภูเขาไฟฟจิู ซ่ึงทะเลสาบแห่งน้ี
เป็นท่ีนิยมส าหรับนักท่องเท่ียวมาหาท่ีพกัผ่อนในบริเวณน้ีมากกว่าทะเลสาบท่ีเหลืออีกส่ีแห่ง ดงันั้น
รอบๆ บริเวณน้ีจึงเตม็ไปดว้ยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของท่ีระลึกมากมาย 

 เชิญท่านสมัผสัวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่นดว้ย กำรเรียนพิธีชงชำญ่ีปุ่น โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่น
นั้น มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา การจบัถว้ยชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลว้นมีรายละเอียด
ท่ีประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัท่านเองอีกดว้ย ซ่ึงก่อน
กลบัใหท่้านอิสระเลือกซ้ือของท่ีฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจ ิท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หน่ึง

ของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล น า
ท่านข้ึนสู่ชั้นท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) ท่ีทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงความสวยงามของตวั



 

 

ภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟจิูใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพความประทบัใจเกบ็ไว ้และเลือกซ้ือสินคา้ของ
ท่ีระลึกซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟจิูในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย 
 น าท่านเดินทางสู่ มหำนครโตเกยีว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก
เมืองหน่ึงจึงท าใหก้รุงโตเกียวเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทาง เศรษฐกิจ การคมนาคม และเทคโนโลยี  น าท่าน
สู่ ย่ำนชินจูกุ แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดา
แฟชัน่นิสตา้ และเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญ่ีปุ่น   อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้มากมาย 
อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ทนัสมยั, นาฬิกา, เคร่ืองส าอาง, สินคา้แบรนดเ์นมทั้งใหม่และมือสอง หรือจะ
เป็นร้านขายของเล่นผูใ้หญ่, ร้าน 100 เยน   นอกจากน้ีท่ีน่ีท่านสามารถเดินเท่ียวในยามราตรีได้ดว้ย 
เน่ืองจากมีร้านคา้ต่างๆเช่น ร้านอาหารหลากหลายประเภท ร้านคาราโอเกะ เคร่ืองเล่นปาจิงโกะ  ท่ีเป็นท่ี
นิยมมากส าหรับคนญ่ีปุ่น ใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือกนัอยา่งจุใจ 

 อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย เพือ่ให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงเตม็ที่ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
   

วนัที่หก อบิำรำก ิ– สวนฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ค – ชมทุ่งโคเชีย (ตำมสภำพอำกำศ) – โตเกยีว – ย่ำนชิบูย่ำ –  
                             ย่ำนโอไดบะ – ห้ำงไดเวอร์ซิตี ้- สนำมบินฮำเนดะ  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ อบิำรำก ิชม สวนฮิตำชิ ซีไซค์ พำร์ค (Hitachi Seaside Park) สวนดอกไมข้นาดใหญ่ท่ีมี
เน้ือท่ีกวา้ง 1,187.5 ไร่ เป็นสวรรค์ของคนรักดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนิดท่ีจะหมุนเวียน
เปล่ียนกนับานใหน้กัเท่ียวไดช้มตลอดทั้งปี ชมทุ่งดอกโคเชีย [ตำมสภำพอำกำศ] เป็นไมพุ้่มท่ีจะเปล่ียนสี 
3 ฤดู โดยช่วงแรกจะเป็นสีเขียวในช่วงหนา้ร้อนประมาณเดือนกรกฏาคม หลงัจากนั้นจะเปล่ียนเป็นสีแดง
ในช่วงตน้ฤดูใบไมร่้วง และจากแดงเป็นเหลืองน ้ าตาลในช่วงฤดูใบไมร่้วงประมาณเดือนกนัยายน – 
เดือนตุลาคม ดว้ยบรรยากาศท่ีแตกต่างกนั กลายเป็นส่ิงท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเท่ียวชมทั้งสองฤดูกาล 
จากนั้นเดินทางกลบัสู่ กรุงโตเกียว ชอ้ปป้ิงท่ี ย่ำนชิบูย่ำ แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทท่ียิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว ราย
ลอ้มไปดว้ยหา้งฯต่างๆและร้านคา้มากมาย มีหา้งฯ SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้านคา้แฟชัน่ไว ้รวมทั้งมี
รูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจา้หมาแสนซ่ือสตัย ์ท่ีเฝ้ารอคอยเจา้นายหนา้สถานีชิบูยา่ ตราบจนวนัตายของมนั  
อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย เพือ่ไม่เป็นกำรรบกวนเวลำในกำรช้อปป้ิง 

 
 
 
 

  
 

 



 

 

บ่ำย น าท่านสู่ ย่ำนโอไดบะ เมืองท่ีตั้งอยู่บนเกาะท่ีเกิดจากการน า  หิน  ทราย มาถมทะเลจนกลายเป็น เกาะ
จ าลองขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียว แวะช้อปป้ิงท่ีห้างสรรพสินค้า DiverCity Tokyo Plaza ห้างท่ี
เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของโอไดบะ มี หุ่นยนต์ยูนิคอร์นกันดั้ม ยืนตระหง่านอยู่หน้าห้าง รวมถึง
ห้ำงสรรพสินค้ำอควำซิตี้  ห้างดงัของย่านน้ีท่ีไม่ควรพลาด เพราะทั้งร้านคา้ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ต่างๆ 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ท่ีมีถึง 13 โรงดว้ยกนั จุดเด่นของท่ีน่ีอยู่ท่ีชั้น 5 เป็น ราเมง็ ฟู๊ ด 
ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่นมาไวท่ี้น่ี ส าคญัดา้นหนา้ของห้างสรรพสินคา้
สามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งไดอ้ยา่งชดัเจน  
 อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย เพือ่ไม่เป็นกำรรบกวนเวลำในกำรช้อปป้ิง 

สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ สนำมบินฮำเนดะ เพ่ือท าการเช็คเอกสารและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

วนัที่เจด็ สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.20 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG66161 
04.50 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 

อตัรำค่ำบริกำร/ท่ำน 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 

2-3 ท่ำน  

เด็ก พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

เด็ก 2-6 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพืม่ 

02 – 08 กนัยำยน 2562 
11 – 17 กนัยำยน 2562 
20 – 26 กนัยำยน 2562 

25 กนัยำยน – 01 ตุลำคม 2562 

44,900.- 44,900.- 44,900.- 44,900.- 8,900.- 

08 – 14 ตุลำคม 2562 
09 – 15 ตุลำคม 2562 
17 – 23 ตุลำคม 2562 

47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 8,900.- 

20 – 26 ตุลำคม 2562 48,900.- 48,900.- 48,900.- 48,900.- 8,900.- 
** รำคำเด็กทำรก ไม่เกิน 2 ขวบ จ่ำยเพยีง 10,500 บำท/ท่ำน ** 

 
 



 

 

อตัรำนีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  

** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัด
ห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม**ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้

ไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านั้น  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถและไกด์ 1,500 บำทต่อท่ำน ตลอดกำรเดนิทำง  
 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอัน

เน่ืองมาจากการล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ 
ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไป
ในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุม โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 



 

 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่ำนละ 15,000 บำท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่

มีเง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดินทาง ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดั

จ าท่ีนัง่กบัสาย การบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 


