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CHIC CHILL IN KAWAGOE KARUIZAWA FUJI TOKYO 
จุดเด่น 

 
 ชม บรรยากาศเมอืงเกา่สมัยเอโดะหรอืทเีรยีกวา่เมอืงเอโดะจวิท ีคาวะโกเอะ 
 ชม ความงดงามของ นําตกชริาอโิตะ 
 ชม บรรยากาศคลาสสคิ ฮารุนเิระเทอเรส Harunire Terrace 
 ชม ความงามรอบปราสาทมตัสโึมโต ้
 ชมความงามของภูเขาไฟฟจูคิรังหนงึในชวีติ 
 ชม การสาธติวธิกีารรับมอืเมอืเกดิแผน่ดนิไหวท ีศูนยจํ์าลองแผน่ดนิไหว Fuji no Eki 
 ชม และนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคําอนัศักดสิทิธณิวดัอาซะกสุะ 
 ชม และถา่ยรูปกับโคมไฟทใีหญท่สีดุในโลกคามนิารมิงประตฟู้าคํารณ 
 ชม โตเกยีวสกายทรหีอชมววิทสีงูทสีดุในโลก 
 ชม ศาลเจา้เมจ ิMeijiเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต 
 ชมนวตักรรมใหมข่องหุน่กนัดมัท ีโอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ีOdaiba Driver City Tokyo Plaza 



 

 

 ชอ้ปปิงจใุจในแหลง่ชอ้ปปิงชอืดงั
 ผอ่นคลายกับการแชนํ่าแรอ่อนเซ็น 

 
ชอืโปรแกรมCHIC CHILL IN KAWAGOE KARUIZAWA
จํานวน6วนั3คนื 

 

วนัท ี รายละเอยีดการทอ่งเทยีว
1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

TG682BKK-HND22:45-06
2 คาวาโกเอะ - คารุอซิาวา่-นําตกชริาอโิตะ 

***พเิศษOnsen*** 
3 ปราสาทมัตสโึมโต(้ชมรอบนอก) 

อากาศ) -ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว
4 ***อสิระเต็มวนั***ชอ้ปปิงตามอัธยาศัยหรือเลอืกซอืทัวร์เสริม

โตเกยีวดสีนยี ์
5 วดัอาซากสุะแคนนอน - โตเกยีวสกายทรี

ก-ุ โอไดบะไดรเ์วอรซ์ติโีตเกยีวพลาซา่
6 ฮาเนดะ - สมทุรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

TG661 HND-BKK00:20-04
 
 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัท1ี สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน 

 
19:30น. คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยาน

ออกชัน4ประตูทางเขา้2-
AIRWAYSโดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ

 
22:45น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน

เทยีวบนิทTีG682 
 
 

วนัท2ี คาวะโกเอะ - คารุอซิาวา่-นําตกชริาอโิตะ

 
06:55น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานฮาเนดะ

ตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย
จําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษ
จบั และปรบัไดเ้วลาเดนิทางสู่
เมืองศูนย์กลางของจังหวัดไซตะมะประเทศญีปุ่ นเมืองนีไดรั้บ
ฉายาว่าเป็นเมอืง "เอะโดะจวิ
เมืองเก่าทีถูกอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีเป็นสถาปัตยกรรมเก่าสมัยยุค
เอะโดะบา้นโกดังของพ่อคา้ในสมัยก่อน
โนะ-คาเนะ (หอระฆัง) จะมีเสยีงระฆังบอกเวลาเดนิเล่นไปทัว
เมืองในชดุกโิมโนแลว้ท่านจะรูส้กึว่าไดเ้ดนิทางยอ้นกลับไปใน
สมัยเอโดะโบราณในคาวาโกเอะจะไดส้มัผัสความเป็นญปีุ่ นแบบ
ดังเดมิแท ้ๆ ซงึไม่สามารถพบเห็นไดท้โีตเกียวเดนิเทยีวชมวัด
ตา่งๆและเรยีนรูม้รดกทางวัฒนธรรม
ทรีา้นอาหารญปีุนแท ้ๆ และใชเ้วลาผ่อนคลายและซมึซับความรูส้กึในสมัยเอโดะย่าน

 
ชอ้ปปิงจใุจในแหลง่ชอ้ปปิงชอืดงัโกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต, ชนิจูกุ 

ออนเซ็น Onsen 

IN KAWAGOE KARUIZAWA FUJI TOKYO 

รายละเอยีดการทอ่งเทยีว มอือาหาร 
สวุรรณภมู)ิ(วนัเช็คอนิ) 
6:55 

- / - / -  

นําตกชริาอโิตะ - ฮารุนเิระเทอเรส - /L / D Riverside Uedakan
orS

) - ภเูขาไฟฟจู ิชนั5 (ขนึอยู่กับสภาพ
ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว 

B / L / D Hearton Higashi 
Shinagawa or SML

ชอ้ปปิงตามอัธยาศัยหรือเลอืกซอืทัวร์เสริม B / - / - Hearton Higashi 
Shinagawa or SML

โตเกยีวสกายทร ี- ศาลเจา้เมจ-ิชอ้ปปิง ชนิจู
โอไดบะไดรเ์วอรซ์ติโีตเกยีวพลาซา่ 

B / - / -  

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 
04:50 

- / - / -  

ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขา
-3เคาน์เตอร์CสายการบินTHAI 

โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะประเทศญปีุ่ นโดย

นําตกชริาอโิตะ-ฮารุนเิระ เทอเรส 

ฮาเนดะประเทศญปีุ่ น(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 
ตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยสําคญั!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด
จําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษ

ไดเ้วลาเดนิทางสูเ่มอืงคะวะโงะเอะKawagoeเป็น
เมืองศูนย์กลางของจังหวัดไซตะมะประเทศญีปุ่ นเมืองนีไดรั้บ

เอะโดะจวิ" ดว้ยอาคารบา้นเรือนภายในเขต
เมืองเก่าทีถูกอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีเป็นสถาปัตยกรรมเก่าสมัยยุค
เอะโดะบา้นโกดังของพ่อคา้ในสมัยก่อนตังเรียงรายและโทค-ิ

จะมีเสยีงระฆังบอกเวลาเดนิเล่นไปทัว
เมืองในชดุกโิมโนแลว้ท่านจะรูส้กึว่าไดเ้ดนิทางยอ้นกลับไปใน
สมัยเอโดะโบราณในคาวาโกเอะจะไดส้มัผัสความเป็นญปีุ่ นแบบ
ดังเดมิแท ้ๆ ซงึไม่สามารถพบเห็นไดท้โีตเกียวเดนิเทยีวชมวัด

ยนรูม้รดกทางวัฒนธรรม, อมิอร่อยไปกับอาหารญปีุ่ น
ทรีา้นอาหารญปีุนแท ้ๆ และใชเ้วลาผ่อนคลายและซมึซับความรูส้กึในสมัยเอโดะย่าน

Candy Alleyเป็นตรอกทมีีชอืเสยีงในเมืองคาวาโกเอะซงึ
เป็นถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ยแกว้หลากสี
ลกูกวาดแบบญปีุ่ นดงัเดมิถงึ 22 
นีจะส่งต่อรสชาตทิีคุน้เคยและชวนใหน้ึกถงึความหลังของ
วันทผี่านไปเมอืใครก็ตามไดล้องย่างกา้วเขา้ไปในรา้นเหลา่นี
จะรูส้กึว่าตัวเองกลับไปเป็นเด็กอกีครังสถานทแีห่งนีเป็นททีี
ทําใหผู้ค้นทกุรุ่นตนืเตน้ทังเด็กๆทไีม่คุน้เคยกับลกูกวาดแบบ
ดงัเดมิและผูใ้หญท่อียากรําลกึถงึความหลังกลา่วกันวา่ย่านคา
ชยิ่าโยโกโชมจีุดกําเนดิมาตงัแตส่มัยเมจติอนตน้เมอืซซูกูโิท

  

2 

โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 
 

Riverside Uedakan 
orSML 
Hearton Higashi 
Shinagawa or SML 
Hearton Higashi 
Shinagawa or SML 
 

 

2 ช.ม.) หลังผ่านขนัตอนการ
ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด

ทรีา้นอาหารญปีุนแท ้ๆ และใชเ้วลาผ่อนคลายและซมึซับความรูส้กึในสมัยเอโดะย่านคาชยิ่าโยโกโชPenny 
เป็นตรอกทมีีชอืเสยีงในเมืองคาวาโกเอะซงึ

เป็นถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ยแกว้หลากสแีละดว้ยรา้นขาย
22 รา้นรา้นขายลกูกวาดในตรอก

นีจะส่งต่อรสชาตทิีคุน้เคยและชวนใหน้ึกถงึความหลังของ
วันทผี่านไปเมอืใครก็ตามไดล้องย่างกา้วเขา้ไปในรา้นเหลา่นี
จะรูส้กึว่าตัวเองกลับไปเป็นเด็กอกีครังสถานทแีห่งนีเป็นททีี

กรุ่นตนืเตน้ทังเด็กๆทไีม่คุน้เคยกับลกูกวาดแบบ
ดงัเดมิและผูใ้หญท่อียากรําลกึถงึความหลังกลา่วกันวา่ย่านคา
ชยิ่าโยโกโชมจีุดกําเนดิมาตงัแตส่มัยเมจติอนตน้เมอืซซูกูโิท



 

 

ซาเอม่อนเรมิทําลกูกวาดหนา้วัดโยจูอนิทเีมอืงทเีจรญิรุ่งเรอืงแห่งนีหลังจากทแีผ่นดนิไหวเดอ
โตเกยีวในปีค.ศ. 1923 ยา่นคาชยิา่โยโกโชไดก้ลายเป็นผูผ้ลติและสง่ออกลกูกวาดรายหลักในสมัยโชวะตอนตน้
มรีา้นขายลกูกวาดมากกวา่ 70 
เวลาจะเปลยีนไปบรรยากาศของตรอกนแีละจติวญิญาณของเจ ้
สบายใจในปีค.ศ. 2001 กลนิอายของวถิชีวีติทเีรยีบง่ายและชวนใหค้ดิถงึความหลังของย่านคาชยิ่าโยโกโชถูก
เลอืกใหเ้ป็นหนงึใน 100 ทัศนยีภาพทชีวนหลงไหลโดยกระทรวงสงิแวดลอ้ม

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

หลงัจากรับประทานอาหารเรยีบรอ้ยแลว้เราจะเดนิทางตอ่ไปยังคารุอิ
ซาวา่เพอืนําทา่นชมความงามของ
เป็นนําตกตงัอยูท่เีมอืงฟจุโินะมยิะจังหวดัชซิโุอะกะใกลก้ับภูเขาไฟฟู
จเิป็นสว่นหนงึของอทุยานแห่งชาตฟิจุิ
อนุรักษ์ในฐานะอนุสรณ์สถานแห่งชาตติังแต่ปีค
ชริะอโิตะถอืเป็นนําตกทศีักดสิทิธมิศีาลเจา้อะซะมะตังอยู่ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงยังมีนําตกโอะโตะโดะเมะซงึใชเ้วลาเดนิเทา้ประมาณ
นาทนํีาตกชริะอโิตะไดรั้บการจัดอันดับใหอ้ยู่ใน
ประเทศญปีุ่ นซงึจัดทําโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิห่งประเทศ
ญปีุ่ นในปี 1990 และยังไดร้ับขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกพรอ้มกันกับ
ภูเขาไฟฟูจอิุทยานแห่งชาตฟิุจิ
แหล่งทมีาของความบันดาลใจทางศิ

 
คาํ บรกิารอาหารคาํณหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกับการแชนํ่าแร่
  
ทพีกั Riverside Uedakanหรอืเทยีบเทา่
 
วนัท3ี ปราสาทมตัสโึมโต ้- ภูเขาไฟฟจูชินั

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

ไดเ้วลานําท่านสู่ปราสาทมะสึโมะโตะ
JOCastleตงัอยู่ในเมอืงมะสโึมะโตะจังหวัดนะงะโนะเนืองจาก
อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกยีวจงึมีนักท่องเทยีวทังชาวญปีุ่ นและ
ชาวต่างประเทศไปเยยีมชมเป็นจํานวนมากปราสาทนีมอีกีชอื
หนึงว่าปราสาทอกีาเนืองจากผนังปราสาทมีสดํีาและปีกดา้น
ต่างๆของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนกเป็นตัวอย่างหนึง
ของปราสาททีสรา้งบนพืนทีราบไม่ใช่บนเนินเขาหรือกลาง
แม่นําประวัตคิวามเป็นมาของปราสาทยอ้นหลังไปไดถ้ึงยุค
สงครามในช่วงเวลานันกองทัพโองาซาวาระไดส้ร า้งป้อ
ปราสาทขนึในบริเวณนีมีชอืเรียกว่าปราสาทฟุกะชติ่อมาป้อม
ปราสาทไดถู้กกองทัพทาเคดะยดึครองไปไดแ้ละตกเป็นของ
โทะกงุะวะอเิอะยะซใุนเวลาตอ่มาตอ่มาเมอืโทะโยะโตะมฮิเิดะโยะชไิดม้คํีา
ภูมภิาคคันโตก็ไดม้อบปราสาทใหอ้ชิงิะวะโนะรมิะสะเป็นผูดู้แลตอ่โนรมิะสะและยะสนุะงะผูเ้ป็นบตุรชายไดส้รา้ง
หอปราสาทและสว่นอนืๆไดแ้ก่หอปราสาท
ประตูกลองประตูดําคูปราสาท
เชอืกันวา่พนืทปีราสาทสว่นใหญ่แลว้สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมอืประมาณปี
ซงึเป็นชว่งยคุการปฏริูปเมจหิอปราสาทถกูนําออกประมลูขายและกําลังจะถูกรอืถอนแตอ่จิคิ
ชาวเมืองมะสโึมะโตะชว่ยกันรักษาปราสาทไวป้ระตูดําชนัสองและกําแพงขา้งประตูถูกสรา้งขนึใหม่ในปีพ
2533 (ค.ศ. 1990) และต่อมาประตูกลองรูปสเีหลยีมจัตุรัสก็ถูกสรา้งขนึใหม่ในปีพ
ปัจจบุนัปราสาทมะสโึมะโตะไดข้นึทะเบยีนเป็นส
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

 
ซาเอม่อนเรมิทําลกูกวาดหนา้วัดโยจูอนิทเีมอืงทเีจรญิรุ่งเรอืงแห่งนีหลังจากทแีผ่นดนิไหวเดอ

ยา่นคาชยิา่โยโกโชไดก้ลายเป็นผูผ้ลติและสง่ออกลกูกวาดรายหลักในสมัยโชวะตอนตน้
70 รา้นแตจํ่านวนรา้นลดลงเนอืงจากสงครามและการเปลยีนแปลงทางวถิชีวีติแตแ่ม ้

เวลาจะเปลยีนไปบรรยากาศของตรอกนแีละจติวญิญาณของเจา้ของรา้นทคีอยตะโกนเรยีกลกูคา้ทําใหผู้ค้นรูส้กึ
กลนิอายของวถิชีวีติทเีรยีบง่ายและชวนใหค้ดิถงึความหลังของย่านคาชยิ่าโยโกโชถูก
ทัศนยีภาพทชีวนหลงไหลโดยกระทรวงสงิแวดลอ้ม 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
หลงัจากรับประทานอาหารเรยีบรอ้ยแลว้เราจะเดนิทางตอ่ไปยังคารุอิ
ซาวา่เพอืนําทา่นชมความงามของนําตกชริะอโิตะShiraito Falls
เป็นนําตกตงัอยูท่เีมอืงฟจุโินะมยิะจังหวดัชซิโุอะกะใกลก้ับภูเขาไฟฟู
จเิป็นสว่นหนงึของอทุยานแห่งชาตฟิจุ-ิฮะโกะเนะ-อซิแุละไดรั้บการ
อนุรักษ์ในฐานะอนุสรณ์สถานแห่งชาตติังแต่ปีค.ศ. 1936 นําตก
ชริะอโิตะถอืเป็นนําตกทศีักดสิทิธมิศีาลเจา้อะซะมะตังอยู่ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงยังมีนําตกโอะโตะโดะเมะซงึใชเ้วลาเดนิเทา้ประมาณ 5 
นาทนํีาตกชริะอโิตะไดรั้บการจัดอันดับใหอ้ยู่ใน 1 ใน 100 นําตกใน
ประเทศญปีุ่ นซงึจัดทําโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิห่งประเทศ

และยังไดร้ับขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกพรอ้มกันกับ
ภูเขาไฟฟูจอิุทยานแห่งชาตฟิุจ-ิฮะโกะเนะ-อซิุและทะเลสาบฟจูทิังหา้ภายใตช้อื 
แหล่งทมีาของความบันดาลใจทางศลิปะ"เมือวันท ี22 มิถุนายนพ.ศ. 2556 ทผี่านมาจากนันนําท่านไปชม

บรรยากาศอนัแสนคลาสสคิของ
Terraceเป็นแหล่งชอ้ปปิงและรับประทานอาหารยอดนิยม
ของเมืองทสีรา้งขนึบนเฉลยีงไมแ้ละลอ้มรอบไปดว้ยป่ามี
รา้นอาหารและรา้นบูติกมากมายตังอยู่ในแถวรา้นค ้
น่าสนใจพรอ้มดว้ยอาคารไมท้Hีarunire Terrace 
รองรับความแออัดไดโ้ดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ภายในมี
รา้นอาหารและรา้นคา้ทีไม่เหมือนใครใน
สดใสและมีสสีันซงึไดรั้บการตกแต่งใหดู้มสีสีรรบนทอ้งฟ้า
และใหแ้สงสว่างในเวลากลางวันและในเวลากลางคนืท่
สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของร่มทีสว่างไสวใน
บรรยากาศอกีแบบหนงึ 

หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกับการแชนํ่าแร่ออนเซ็นOnsen สปาแบบฉบับญปีุ่ นแทต้ามอัธยาศยั

หรอืเทยีบเทา่ 

ภูเขาไฟฟจูชินั5 (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) - ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ปราสาทมะสึโมะโตะMATSUMOTO-

ตงัอยู่ในเมอืงมะสโึมะโตะจังหวัดนะงะโนะเนืองจาก
จงึมีนักท่องเทยีวทังชาวญปีุ่ นและ

ชาวต่างประเทศไปเยยีมชมเป็นจํานวนมากปราสาทนีมอีกีชอื
หนึงว่าปราสาทอกีาเนืองจากผนังปราสาทมีสดํีาและปีกดา้น
ต่างๆของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนกเป็นตัวอย่างหนึง
ของปราสาททีสรา้งบนพืนทีราบไม่ใช่บนเนินเขาหรือกลาง

ความเป็นมาของปราสาทยอ้นหลังไปไดถ้ึงยุค
สงครามในช่วงเวลานันกองทัพโองาซาวาระไดส้ร า้งป้อ
ปราสาทขนึในบริเวณนีมีชอืเรียกว่าปราสาทฟุกะชติ่อมาป้อม
ปราสาทไดถู้กกองทัพทาเคดะยดึครองไปไดแ้ละตกเป็นของ
โทะกงุะวะอเิอะยะซใุนเวลาตอ่มาตอ่มาเมอืโทะโยะโตะมฮิเิดะโยะชไิดม้คํีาสงัใหอ้เิอะยะซยุา้ยไปปฏบิัตหินา้ทใีน
ภูมภิาคคันโตก็ไดม้อบปราสาทใหอ้ชิงิะวะโนะรมิะสะเป็นผูดู้แลตอ่โนรมิะสะและยะสนุะงะผูเ้ป็นบตุรชายไดส้รา้ง
หอปราสาทและสว่นอนืๆไดแ้ก่หอปราสาท3 หลังหอดอนจอนหอเล็กทางทศิตะวันตกเฉียงเหนืออาคารทพัีก
ประตูกลองประตูดําคูปราสาทปีกอาคารสามชนัและชนัย่อยๆในปราสาทซงึทังหมดยังคงเหลอือยู่จนถงึปัจจุบัน
เชอืกันวา่พนืทปีราสาทสว่นใหญ่แลว้สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมอืประมาณปี1593-1594 ในปีพ
ซงึเป็นชว่งยคุการปฏริูปเมจหิอปราสาทถกูนําออกประมลูขายและกําลังจะถูกรอืถอนแตอ่จิคิ
ชาวเมืองมะสโึมะโตะชว่ยกันรักษาปราสาทไวป้ระตูดําชนัสองและกําแพงขา้งประตูถูกสรา้งขนึใหม่ในปีพ

และต่อมาประตูกลองรูปสเีหลยีมจัตุรัสก็ถูกสรา้งขนึใหม่ในปีพ
ปัจจบุนัปราสาทมะสโึมะโตะไดข้นึทะเบยีนเป็นสมบตัปิระจําชาตญิปีุ่ น 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 

  

3 

ซาเอม่อนเรมิทําลกูกวาดหนา้วัดโยจูอนิทเีมอืงทเีจรญิรุ่งเรอืงแห่งนีหลังจากทแีผ่นดนิไหวเดอะเกรทคันโตถล่ม
ยา่นคาชยิา่โยโกโชไดก้ลายเป็นผูผ้ลติและสง่ออกลกูกวาดรายหลักในสมัยโชวะตอนตน้

รา้นแตจํ่านวนรา้นลดลงเนอืงจากสงครามและการเปลยีนแปลงทางวถิชีวีติแตแ่ม ้
าของรา้นทคีอยตะโกนเรยีกลกูคา้ทําใหผู้ค้นรูส้กึ

กลนิอายของวถิชีวีติทเีรยีบง่ายและชวนใหค้ดิถงึความหลังของย่านคาชยิ่าโยโกโชถูก

 "ฟุจซิังสถานทศีักดสิทิธแิละ
ทผี่านมาจากนันนําท่านไปชม

บรรยากาศอนัแสนคลาสสคิของฮารุนเิระเทอเรสHarunire 
อปปิงและรับประทานอาหารยอดนิยม

ของเมืองทสีรา้งขนึบนเฉลยีงไมแ้ละลอ้มรอบไปดว้ยป่ามี
รา้นอาหารและรา้นบูติกมากมายตังอยู่ในแถวรา้นคา้ที

Harunire Terrace นสีามารถ
รองรับความแออัดไดโ้ดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ภายในมี
รา้นอาหารและรา้นคา้ทีไม่เหมือนใครในKaruizawaร่มรืน
สดใสและมีสสีันซงึไดรั้บการตกแต่งใหดู้มสีสีรรบนทอ้งฟ้า
และใหแ้สงสว่างในเวลากลางวันและในเวลากลางคนืท่าน
สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของร่มทีสว่างไสวใน

สปาแบบฉบับญปีุ่ นแทต้ามอัธยาศยั 

ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว 

สงัใหอ้เิอะยะซยุา้ยไปปฏบิัตหินา้ทใีน
ภูมภิาคคันโตก็ไดม้อบปราสาทใหอ้ชิงิะวะโนะรมิะสะเป็นผูดู้แลตอ่โนรมิะสะและยะสนุะงะผูเ้ป็นบตุรชายไดส้รา้ง

หลังหอดอนจอนหอเล็กทางทศิตะวันตกเฉียงเหนืออาคารทพัีก
ปีกอาคารสามชนัและชนัย่อยๆในปราสาทซงึทังหมดยังคงเหลอือยู่จนถงึปัจจุบัน

ในปีพ.ศ. 2415 (ค.ศ. 1872) 
ซงึเป็นชว่งยคุการปฏริูปเมจหิอปราสาทถกูนําออกประมลูขายและกําลังจะถูกรอืถอนแตอ่จิคิาวะเรยีวโซไดร้่วมกับ
ชาวเมืองมะสโึมะโตะชว่ยกันรักษาปราสาทไวป้ระตูดําชนัสองและกําแพงขา้งประตูถูกสรา้งขนึใหม่ในปีพ.ศ. 

และต่อมาประตูกลองรูปสเีหลยีมจัตุรัสก็ถูกสรา้งขนึใหม่ในปีพ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) 



 

 

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสูภู่เขาไฟฟูจ ิ
กว่าระดับนําทะเลถงึ 3,776 
ญปีุ่ นทเีชอืกันว่าเป็นทสีงิสถติของเทพเจา้ดังนันภูเขาไฟฟูจจิงึเป็น
สถานทตีอ้งหา้มสําหรับสตรมีานานนับรอ้ยๆปีนําทา่นขนึชมความงาม
ทชีัน 5 ของเสน้ทางขนึเขาเชญิถ่ายรูปกับววิสวยมุมตา่งๆ
สภาพอากาศว่าสามารถขนึไดถ้ึ

Fuji 
จ ะ
และ

เ กิด

 
คาํ บรกิารอาหารคาํณ ภตัตาคาร
 
ทพีกั Hearton Higashi Shinagawa 
 
วนัท4ี ***อสิระเต็มวนั***ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสีนยี ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระเต็มวนัใหท้่านพักผ่อนหรือชอ้ปปิงตามอัธยาศัยในย่าน
ต่างๆในกรุงโตเกียวเช่นGinza, Shinjuku, Shibuya, 
Harajuku, Akihabara, Roppongi,Odaiba
GUNDAM หนา้หา้งDiver City Tokyo
เดนิทางดว้ยตนเองหรอืใหท้างมัคคเุทศกแ์ละหัวหนา้ทัวรแ์นะนํา
เสน้ทางต่างๆสามารถเดนิ,นังรถไฟ
คู่มือและแผนทกีารเดนิทางไดท้หีัวหนา้ทัวร์
โตเกยีวดสินยีแ์ลนดT์okyo Disneyland

Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศทน่ีาตนืตาโลดโผนและหวาดเสยีวจากนันใหท้า่นไดต้นืตาตนืใจกับ
ขบวนแสงสเีสยีงตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนทังหลายจากการชม
สนุกสนานกันต่อกับการแสดงพลุอันสวยงามและตระการตาพรอ้มขบวนอเิลคท
ทา่นชนืชอบมากมายทสีวยงามและสดุแสนประทับใจไดเ้วลาเดนิทางกลบั
 

เทยีง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 

คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 
ทพีกั Hearton Higashi Shinagawa 
 

วนัท5ี วดัอาซากุสะแคนนอน - โตเกยีวสกายทร ี
โตเกยีวพลาซา่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

 
ภูเขาไฟฟูจMิt Fujiซงึเป็นภูเขาไฟทอียู่สงู
776 เมตรและเป็นสถานทศีักดสิทิธขิองชาว

ญปีุ่ นทเีชอืกันว่าเป็นทสีงิสถติของเทพเจา้ดังนันภูเขาไฟฟูจจิงึเป็น
สถานทตีอ้งหา้มสําหรับสตรมีานานนับรอ้ยๆปีนําทา่นขนึชมความงาม

ของเสน้ทางขนึเขาเชญิถ่ายรูปกับววิสวยมุมตา่งๆ (ขนึอยู่กับ
สภาพอากาศว่าสามารถขนึไดถ้ึงชันไหน) เดนิทางสู่ศูนยจํ์าลอง

แผ่นดนิไหว
no ekiทา่น
ไดรั้บขอ้มูล
ข อ้ เ ท็จจริง
เกียวกับการ
แผ่นดนิไหวรวมทังข่าวแผ่นดนิไหวและการวเิคราะห์
เกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
seismometers ทํานายแผ่นดนิไหวสงิแวดลอ้มสนึามิ
Seismologists ทํานายอาศัยอ
ขอ้มูล, รูปภาพและอนืๆอกีมากมายในปัจจุบันและ
ลา่สดุแผน่ดนิไหวโลก 

ณ ภตัตาคาร 

Hearton Higashi Shinagawa หรอืเทยีบเทา่ 

ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสีนยี ์

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ใหท้่านพักผ่อนหรือชอ้ปปิงตามอัธยาศัยในย่าน

Ginza, Shinjuku, Shibuya, 
Harajuku, Akihabara, Roppongi,Odaiba (ถ่ายรูปคูก่ับ

Diver City Tokyo) เป็นตน้ซงึสามารถ
เดนิทางดว้ยตนเองหรอืใหท้างมัคคเุทศกแ์ละหัวหนา้ทัวรแ์นะนํา

นังรถไฟJR, หรือแท็กซสีามารถรับ
คู่มือและแผนทกีารเดนิทางไดท้หีัวหนา้ทัวร์)หรือเลอืกซอืทัวร์

Tokyo Disneylandโตเกยีวดสินียแ์ลนด์
ใ ช ้ทุ น ใ น ก า ร
ก่อส ร ้า ง  6 00 
ลา้นเหรียญสหรัฐท่านจะไดส้ัมผัสกับตัวเอกของมิกกีเมา้ส์
โดนัลดกัสแ์ละเหลา่เพอืนๆการต์นูจากวอลลด์สินียม์ากมายอกีง
เครอืงเล่นทพีรอ้มสรา้งความหฤหรรษ์และความตนืเตน้ใหทุ้ก
ทา่นไม่วา่จะเป็นBig Thunder Mountain
แร่ Splash Mountain ลอ่งแกง่ไปในดนิแดนของกระตา่ยนอ้ย
จนถงึจุดไคลแ์ม๊กซก์ับการดงิลงจากความสงูกวา่ตกึ
นําทอียู่ดา้นล่างใหเ้วลาท่านไดส้นุกสนานต่อกับเครอืงเล่นใน
โซนต่างๆเรมิดว้ยHunted Mansion 
น่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างทคีดิกระทังถงึสว่นสําคั

การผจญภัยไปบนอวกาศทน่ีาตนืตาโลดโผนและหวาดเสยีวจากนันใหท้า่นไดต้นืตาตนืใจกับ
ขบวนแสงสเีสยีงตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนทังหลายจากการชม“อเิล็คทริคพราเหรด
สนุกสนานกันต่อกับการแสดงพลุอันสวยงามและตระการตาพรอ้มขบวนอเิลคทรคิพาเรดของเหล่าตัวการ์ตูนที
ทา่นชนืชอบมากมายทสีวยงามและสดุแสนประทับใจไดเ้วลาเดนิทางกลบั 

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

Hearton Higashi Shinagawa หรอืเทยีบเทา่ 

โตเกยีวสกายทร ี- ศาลเจา้เมจ ิ- ชอ้ปปิง ชนิจูกุ -

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
แวะเยยีมชมวดั
อ า ซ า กุ ส ะ
แ ค น น อ น
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แผ่นดนิไหวรวมทังข่าวแผ่นดนิไหวและการวเิคราะห์
เกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน, แผ่นเปลือกโลก

ทํานายแผ่นดนิไหวสงิแวดลอ้มสนึามิ
ทํานายอาศัยอยู่ในขณะนี, วดิโีอ, 

รูปภาพและอนืๆอกีมากมายในปัจจุบันและ

ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิ โตเกยีวดสีนยี ์

ลา้นเหรียญสหรัฐท่านจะไดส้ัมผัสกับตัวเอกของมิกกีเมา้ส์
โดนัลดกัสแ์ละเหลา่เพอืนๆการต์นูจากวอลลด์สินียม์ากมายอกีง
เครอืงเล่นทพีรอ้มสรา้งความหฤหรรษ์และความตนืเตน้ใหทุ้ก

Big Thunder Mountainนังรถไฟตะลยุเหมอืง
ลอ่งแกง่ไปในดนิแดนของกระตา่ยนอ้ย

จนถงึจุดไคลแ์ม๊กซก์ับการดงิลงจากความสงูกวา่ตกึ 2 ชนัสูผ่นื
นําทอียู่ดา้นล่างใหเ้วลาท่านไดส้นุกสนานต่อกับเครอืงเล่นใน

Hunted Mansion บา้นผสีงิรูปแบบใหม่ที
น่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างทคีดิกระทังถงึสว่นสําคญันันคอื

การผจญภัยไปบนอวกาศทน่ีาตนืตาโลดโผนและหวาดเสยีวจากนันใหท้า่นไดต้นืตาตนืใจกับ
อเิล็คทริคพราเหรด”จากนันนําทุกท่าน

รคิพาเรดของเหล่าตัวการ์ตูนที

- โอไดบะ ไดรเ์วอรซ์ติ ี



 

 

Asakusa Kannonวัดพุทธทเีก่าแก่ทสีุดในภูมิภาคคันโตภายในประดษิฐานองค์
ศักดสิทิธแิละมผีูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปีถ่ายภาพเป็นทรีะลกึกับคามนิารมิง
ประตฟู้าคํารณซงึมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ
อยู่อยู่โดยมถีนนนาคามเิซถนนชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงของวัดมรีา้นขายของทรีะลกึมากมายไม่วา่จะเป็นเครอืงราง
ของขลังของเล่นโบราณและตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญีปุ่ นมายังวัดแห่งนีตอ้งมาต่อควิกันเพือซอืขนม
กลบัไปฝากคนทบีา้น และใหท้า่นแวะถา่ยรูปคูก่บัหอชมววิทสีงูทสีดุในโลก
เปิดใหบ้รกิารตงัแตว่นัท2ี2 พฤษภาคม
กว่างโจวไดเ้วลานําท่านเดนิทางสู่
1920 เพืออุทศิถวายแด่ดวงวญิญาณของสมเด็จพระจักรพรรดเิมจแิละสมเด็จพระจักรพรรดนิีโชเก็งพระพันปี
หลวงตงัอยู่ในเขตชบิยุะกรุงโตเกยีวเป็นศาลเจา้ในญปีุ่ นทมีคีนมาสกัการะเป็นจํานวนมากทสีดุในชว่งเทศกาลปี
ใหมต่ดิตอ่กนัมาเป็นเวลายาวนานถงึ
ร่มเย็นเนอืงจากมตีน้ไมถ้งึกวา่
ปีครบรอบ 100 ปีของการสวรรคตของพระมเหสี
แหง่นเีป็นอย่างมากนอกจากนันพพิธิภัณฑส์มบัตขิองศาลเจา้เมจยิังเป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทสีําคัญอกีแห่ง
หนงึของญปีุ่ นอกีดว้ย 

 
เทยีง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร

จากนันใหท้่านไดช้ อ้ปปิงย่าน
กรุงโตเกียวเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิงสินคา้มากมายอาทิ
เครืองใชไ้ฟฟ้านาฬกิาแบรนด์ดังๆกลอ้งถ่ายรูปดจิิตอลเกมส์
ตา่งๆหรอืสนิคา้ทจีะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋ารองเทา้เสอืผา้
เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นไม่ว่าจะเป็น
KANEBO และอนืๆอกีมากมายที
และทจีะขาดไม่ไดเ้ลยก็คือรา้น
ภายในรา้นจะราคา 100 เยนเทา่กันหมดททีา่นสามารถเลอืกซอื
เป็นของฝากกลับบา้นไดใ้นราคาทีสบายกระเป๋า
เพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงก่อนกลับพรอ้มดูหุ่นกันดัมตัวใหม่ที

1853 เพอืประโยชนใ์นการป้องกนัประเทศเมอืเขา้สูค่รสิตศ์ตวรรษที
เขตทา่เรอืจนถงึชว่งทศวรรษที
แห่งหนึงโอะไดบะและมนิะโตะมไิร
และปริมณฑลทสีามารถเขา้ถงึไดโ้ดยที
แหล่งบันเทงิเปิดใหบ้ริการเมอืปี
Unicorn Gundamทตีังตระหง่านอยู่ดา้นหนา้ในตอนกลางคนืจะมเีอฟเฟคแสงไฟสอ่งหุ่นยนตเ์สยีงประก
และขยับหัวไดน่้าตนืตาตนืใจไม่นอ้ยหากใครทชีนืชอบการ์ตนูกันดัมเป็นพเิศษยังมนีิทรรศการเล็กๆอยู่บนชนั
อกีดว้ย 
 

คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั
พรอ้มกันณจดุนัดหมาย (กรุณาตรงตอ่เวลา

 
วนัท6ี ฮาเนดะ- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน 

 
00:20น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย
 
04:50น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 
 
 

 
วัดพุทธทเีก่าแก่ทสีุดในภูมิภาคคันโตภายในประดษิฐานองค์

ศักดสิทิธแิละมผีูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปีถ่ายภาพเป็นทรีะลกึกับคามนิารมิง
ประตฟู้าคํารณซงึมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ4.5 เมตรไดช้อืวา่เป็นโคมไฟทใีหญ่ทสีดุในโลกแขวน

ถนนชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงของวัดมรีา้นขายของทรีะลกึมากมายไม่วา่จะเป็นเครอืงราง
ของขลังของเล่นโบราณและตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญีปุ่ นมายังวัดแห่งนีตอ้งมาต่อควิกันเพือซอืขนม

ใหท้า่นแวะถา่ยรูปคูก่บัหอชมววิทสีงูทสีดุในโลกโตเกยีวสกายท
พฤษภาคม2555 มคีวามสงู634 เมตรชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวเวอรท์นีคร

ไดเ้วลานําท่านเดนิทางสูนํ่าท่านชมศาลเจา้เมจMิeijiเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโตสรา้งขนึในปีค
เพืออุทศิถวายแด่ดวงวญิญาณของสมเด็จพระจักรพรรดเิมจแิละสมเด็จพระจักรพรรดนิีโชเก็งพระพันปี

หลวงตงัอยู่ในเขตชบิยุะกรุงโตเกยีวเป็นศาลเจา้ในญปีุ่ นทมีคีนมาสกัการะเป็นจํานวนมากทสีดุในชว่งเทศกาลปี
ใหมต่ดิตอ่กนัมาเป็นเวลายาวนานถงึ 34 ปีพนืทปีระมาณ 700,000 ตารางเมตรของผนืป่าโยโยงใิหค้วามรูส้กึสงบ
ร่มเย็นเนอืงจากมตีน้ไมถ้งึกวา่ 100,000 ตน้ทปีระชาชนทวัทงัญปีุ่ นร่วมใจบรจิาคซงึในปีค

ปีของการสวรรคตของพระมเหส ี“จักรพรรดนิีโชเก็ง”ปีทผี่านมาจงึเป็นปีทน่ีามาสกัการะศาลเจา้
อย่างมากนอกจากนันพพิธิภัณฑส์มบัตขิองศาลเจา้เมจยิังเป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทสีําคัญอกีแห่ง

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนันใหท้่านไดช้ อ้ปปิงย่านชินจูกุShinjukuใจกลาง
กรุงโตเกียวเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิงสินคา้มากมายอาทิ
เครืองใชไ้ฟฟ้านาฬกิาแบรนด์ดังๆกลอ้งถ่ายรูปดจิิตอลเกมส์
ตา่งๆหรอืสนิคา้ทจีะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋ารองเทา้เสอืผา้
เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นไม่ว่าจะเป็นKOSE, SHISEDO, 

และอนืๆอกีมากมายทรีาคาคอ่นขา้งถูกกวา่เมอืงไทย
และทจีะขาดไม่ไดเ้ลยก็คือรา้น 100 เยนซงึสนิคา้ทุกอย่าง

เยนเทา่กันหมดททีา่นสามารถเลอืกซอื
เป็นของฝากกลับบา้นไดใ้นราคาทีสบายกระเป๋าใหท้่านได ้

อปปิงก่อนกลับพรอ้มดูหุ่นกันดัมตัวใหม่ที
โ อ ะ ไ ด บ ะ
Odaiba 
Driver City 
TokyoPlaza 
เ ป็ น เ ก า ะ
จําลองขนาด
ใหญ่ซึงสรา้ง
ขนึจากการถม
ทะเลบริเ วณ
อ่าวโตเกยีวในเขตโคโตและเขตชนิะงะวะเขตปกครองพิเศษ
ของกรุงโตเกยีวประเทศญปีุ่ นแรกเรมิโอะไดบะสรา้งขนึในค

เพอืประโยชนใ์นการป้องกนัประเทศเมอืเขา้สูค่รสิตศ์ตวรรษท ี20 โอะไดบะไดเ้ตบิโตอย่างรวดเร็วในฐานะ
เขตทา่เรอืจนถงึชว่งทศวรรษท ี1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็นย่านการคา้ย่านพักอาศัยและนันทนาการทใีหญ่โต
แห่งหนึงโอะไดบะและมนิะโตะมไิร 21 ในจังหวัดโยะโกะฮะมะเป็นเขตชายฝังเพียง
และปริมณฑลทสีามารถเขา้ถงึไดโ้ดยทไีม่ไดเ้ป็นเขตอุตสาหกรรมหรือท่าเรือภายในมีรา้นคา้รา้นอาหารและ
แหล่งบันเทงิเปิดใหบ้ริการเมอืปี 2012 จุดโดดเด่นทสีดุของหา้งแห่งนีคอืหุ่นยนตก์ันดัมตัวใหม่ใหญ่กว่าเดมิ

ทตีังตระหง่านอยู่ดา้นหนา้ในตอนกลางคนืจะมเีอฟเฟคแสงไฟสอ่งหุ่นยนตเ์สยีงประก
และขยับหัวไดน่้าตนืตาตนืใจไม่นอ้ยหากใครทชีนืชอบการ์ตนูกันดัมเป็นพเิศษยังมนีิทรรศการเล็กๆอยู่บนชนั

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
ณาตรงตอ่เวลา) นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานฮาเนดะ

ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

ประเทศไทยโดยสายการบนิTHAI AIRWAYSเทยีวบนิทTีG6

สุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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วัดพุทธทเีก่าแก่ทสีุดในภูมิภาคคันโตภายในประดษิฐานองค์เจา้แม่กวนอมิทองคําที
ศักดสิทิธแิละมผีูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปีถ่ายภาพเป็นทรีะลกึกับคามนิารมิง

เมตรไดช้อืวา่เป็นโคมไฟทใีหญ่ทสีดุในโลกแขวน
ถนนชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงของวัดมรีา้นขายของทรีะลกึมากมายไม่วา่จะเป็นเครอืงราง

ของขลังของเล่นโบราณและตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญีปุ่ นมายังวัดแห่งนีตอ้งมาต่อควิกันเพือซอืขนม
โตเกยีวสกายทรTีokyo Sky Tree

เมตรชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวเวอรท์นีคร
เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโตสรา้งขนึในปีค.ศ. 

เพืออุทศิถวายแด่ดวงวญิญาณของสมเด็จพระจักรพรรดเิมจแิละสมเด็จพระจักรพรรดนิีโชเก็งพระพันปี
หลวงตงัอยู่ในเขตชบิยุะกรุงโตเกยีวเป็นศาลเจา้ในญปีุ่ นทมีคีนมาสกัการะเป็นจํานวนมากทสีดุในชว่งเทศกาลปี

มตรของผนืป่าโยโยงใิหค้วามรูส้กึสงบ
ตน้ทปีระชาชนทวัทงัญปีุ่ นร่วมใจบรจิาคซงึในปีค.ศ. 2014 ทผี่านมาเป็น

ปีทผี่านมาจงึเป็นปีทน่ีามาสกัการะศาลเจา้
อย่างมากนอกจากนันพพิธิภัณฑส์มบัตขิองศาลเจา้เมจยิังเป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทสีําคัญอกีแห่ง

อ่าวโตเกยีวในเขตโคโตและเขตชนิะงะวะเขตปกครองพิเศษ
ของกรุงโตเกยีวประเทศญปีุ่ นแรกเรมิโอะไดบะสรา้งขนึในค.ศ. 

โอะไดบะไดเ้ตบิโตอย่างรวดเร็วในฐานะ
โอะไดบะไดก้ลายเป็นย่านการคา้ย่านพักอาศัยและนันทนาการทใีหญ่โต
ในจังหวัดโยะโกะฮะมะเป็นเขตชายฝังเพียง 2 สองแห่งในเขตโตเกยีว
ไม่ไดเ้ป็นเขตอุตสาหกรรมหรือท่าเรือภายในมีรา้นคา้รา้นอาหารและ
จุดโดดเด่นทสีดุของหา้งแห่งนีคอืหุ่นยนตก์ันดัมตัวใหม่ใหญ่กว่าเดมิ

ทตีังตระหง่านอยู่ดา้นหนา้ในตอนกลางคนืจะมเีอฟเฟคแสงไฟสอ่งหุ่นยนตเ์สยีงประกอบ
และขยับหัวไดน่้าตนืตาตนืใจไม่นอ้ยหากใครทชีนืชอบการ์ตนูกันดัมเป็นพเิศษยังมนีิทรรศการเล็กๆอยู่บนชนั 7 

ฮาเนดะ 

TG661 
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วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดยีว วซีา่ 

เดอืน เมษายน 
10 เม.ย. 61-15 เม.ย. 61 * ชว่งสงกรานต ์ 55,900 55,900 53,900 8,900 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลาและวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร์หรือค่าทัวร์สว่นที

เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
 กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ 
 หลงัจากททีา่นไดช้ําระคา่มัดจําและคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบเุทา่นัน 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทไีม่รูจ้ักกัน กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดยีว

เพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน 
 PASSPORTตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทเีดนิทาง3 ทา่นอาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ (พักเดยีว) ขนึอยู่กับมาตราฐานโรงแรมสว่นหอ้งTRP จะไม่มใีนบาง

ประเทศ ยกเวน้เด็กInfant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเทยีวเดนิทางไปตา่งประเทศจะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพอืเป็นสนินําใจกับผู ้

ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆจงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนเีพอืมอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทตีม.ญปีุ่ นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึในระหวา่งถูกกักตัวและสง่ตัว

กลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทงัหมด 
 ***หากทา่นตดิดา่นตม.ทงัฝังประเทศไทยหรอืประเทศญปีุ่ นทําใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทัวรใ์ดๆ ทงัสนิ 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 
 คา่ทพัีกโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาวสําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น(ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขัน

กฬีาหรอืกจิกรรมอนืๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทนอาจจะมกีารปรับเปลยีนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมอืตามทรีะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทยีว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจซือประกันการเดนิทางเพือใหค้รอบคลุมในเรืองสุขภาพท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ของบรษัิท**อัตราเบยีประกนัเรมิตน้390 บาทขนึอยูร่ะยะเวลาการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบพุรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิน และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200บาท/ท่าน 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนดฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดังนี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครอืงบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ1 ใบ ใบละไมเ่กนิ30 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานทีางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ1ใบ 
 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถนิที

อยู ่4. สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5. สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นวิ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการยนื
วซี่าใหท้่าน โดยชําระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 
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เงอืนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒พาสปอรต์  ☐วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณีน ี
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม
ทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพัีกในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทงับรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทพํีาพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

5. เมอืท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิททไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

 
 

เงอืนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสาํรองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก15,000 บาท 
 สว่นทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30วนัมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทงัหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50%ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100%ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด 
 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

ลนืการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม
ในการมัดจําตวั 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสดุวสิยัเชน่การยกเลกิหรือลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญปีุ่ น 
 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:  
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:   ทา่น 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:เบอรโ์ทรศพัท:์   เบอรแ์ฟกซ:์  
เบอรม์อืถอื:  
E-mail *:  
จํานวนวนั *:  วนั  คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:   
วนัเดนิทาง *:   
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง): 

1. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

2. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

3. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

4. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

5. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:   หอ้ง   หอ้งพกั 2ทา่น:  หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:      หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่    หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนอืววั ☐ไมท่านเนอืหมู ☐ไมท่านสตัวปี์ก ☐ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   


