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** ชม “ดอกซากรุะ พร้อมกบัใบไม้เปลีย่นสี” ในเวลาเดียวกนัท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงามท่ีเมืองโอบาระ 
** ร่ืนรมยช์มทิวทศันด์ว้ยการนัง่ "รถไฟสายโรแมนติก" ชมความงามของแม่น ้าและใบไม้เปลีย่นสี 
** ตระการตากบัแมกไมเ้ปล่ียนสีท่ีสวยท่ีสุด ณ โครังเค  
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO  
** สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 15 - 20 / 17 - 22 / 21 - 26 / 22 - 27 / 
                                    24 - 29 พฤศจิกายน 2560  

(หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่วบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินคนัไซ 
20.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 
23.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง PHILOSOPHER’S PATH - ย่านกอิอง - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ -  
สะพานโทเกต็สึเคยีว - ออิอนพลาซ่า 

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
น าท่านเดินชมใบไม้เปลีย่นสี “ทางเดินสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH )” ทางเดินเส้นน้ีเป็น



บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จ ำกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 ใบอนญาุตประกอบน ำเที่ยว เลขที่ 11/07092  
Office: 02-886-8518 Hotline: 094-545-3095, 094-545-3096 Fax: 02-433-9857 Website: www.chill.co.th  E-mail: info@chill.co.th  

 

ทางเดินเรียบคลองเล็กๆท่ีตั้งอยูใ่นยา่นฮิกาชิยามะ ใกลป้ราสาทกินคาคุจิ กล่าวกนัวา่เส้นทางน้ีมีนกัปราชญช์าว
ญ่ีปุ่นช่ือดงั Nishida Kitaro เดินฝึกสมาธิทุกวนัเป็นประจ าในวนัท่ีเดินทางไปยงัมหาวิทยาลยัเกียวโต เส้นทางน้ี
ไดรั้บความนิยมจากผูค้นจ านวนมาก ซ่ึงต่างพากนัมาเดินเล่นชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีสะพร่ังตลอดสองขา้งทาง เม่ือ
ถึงเทศกาลช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีถนนสายน้ีจะเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมีบรรยากาศท่ีโรแมนติก  
(ความสวยงามของสีสันใบไม้...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  
จากนั้นใหท้่านชอ้ปป้ิง ซ้ือของท่ีระลึกสไตลญ่ี์ปุ่นนานาชนิดท่ียา่น “กอิอง” ยา่นเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ท่ียงัคง
ลกัษณะบา้นเรือนและส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสไตลโ์บราณไวไ้ดอ้ยา่งดี ท าใหไ้ดบ้รรยากาศท่ีเหมาะแก่การถ่ายรูปไว้
เป็นท่ีละลึกอยา่งยิง่ 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
“เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อเดินทางไปสัมผสักบั “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano Romantic Train)” เสน่ห์ของ
รถไฟเก่าสุดคลาสสิคน้ีมีมุมมองท่ีน่าร่ืนรมยข์องทิวทศัน์ตลอดเส้นทาง ท่านจะไดช้มความงามของแมกไม ้
โตรกผา ภูเขา เรียบแม่น ้าโฮซูกาวา ดว้ยบรรยากาศสุดโรแมนติก 
**ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเทีย่ว เช่น ใบไม้เปลีย่นสี, ซากุระ เป็นต้น อาจเปลีย่นไปน่ังรถไฟ 
JR ท้องถิ่นแทน**  (ความสวยงามของสีสันใบไม้...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  

 
จากนั้นน าท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ ่อนัเขียวขจี นบัหม่ืนตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ่
(Bamboo Groves)” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆท่ีตดัผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดินเล่นใหบ้รรยากาศท่ีแปลก
และหาไดย้าก ยิง่ถา้ช่วงไหนท่ีมีแสงอาทิตยร์อดผา่นตวัป่าไผล่งมายงัพื้นดา้นล่างก็จะยิง่สวยมาก โดยเฉพาะถา้มี
ลมพดัมาพร้อมกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงกา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองท่ี
ท ามาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ,่ ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ ่เป็นร้านดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน 
ร้านขายของฝาก ของท่ีระลึกต่างๆ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งสองขา้งทาง ก่อนท่ีเราจะน าท่านชม “สะพานโทเกต็สึเคียว

อาราชิ ยาม่า น่าเท่ียวนกั    ใครท่ีรัก ธรรมชาติ พลาดไม่ได ้

ดว้ยมีครบ ทั้งป่าเขา ล าเนาไพร   แม่น ้าใส สะพานสวย อยูด่ว้ยกนั 

 

อีกวดัวา อาราม ก็มีมาก    และหลายหลาก กิจกรรม ใหเ้ลือกสรร 
ทั้งเรือแจว จกัรยาน ก็มีป่ัน   ชอบความมนัส์ เชิญล่องแก่ง แหล่งหินงาม 

 

อีกไฮไลท ์คือรถไฟ โรแมนติค   ท่ีสุดพีค เม่ือใบไม ้ไดก้ลายสี 

ซากุระ บานสะพร่ัง อีกหน่ึงที   สองช่วงน้ี สวยสุดยอด ตลอดกาล 
 

บรรยากาศ สองขา้งทาง ช่างงามนกั  เส้นทางหลกั เลียบแม่น ้า ตามไหล่เขา 
ลอดอุโมงค ์ขา้มสะพาน ผา่นลมเบา  ดว้ยรถเก่า แบบโบราณ หวานเยน็เอย 
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(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลกัษข์องอาราชิยาม่า ถูก
สร้างข้ึนในสมยัเฮอนัและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ร่ืองๆ สะพานน้ีมีความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลงันั้น
เป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่น ้าท่ีทั้งสองฝ่ัง เป็นบริเวณท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ืนชอบ และเล่ืองลือวา่เป็นจุดชมวิว
ท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งในเกียวโต น าท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็น
ขนมญ่ีปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดในซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัท่ี RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีส่าม นารา - วดัโทไดจ ิ- ย่านชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO 
SATO 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่น เพื่อชม “วดัโทไดจิ” สร้างข้ึนในปี 743 เพื่อแสดง
บุญญาธิการของพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่น ผา่นซุม้ประตู “นนัไดมง” ท่ีใชเ้สารองรับถึง 18 ตน้  ดา้นล่างมี “ทวาร
บาล” ท่ีแกะสลกัจากไมไ้ดอ้ยา่งวจิิตร งดงาม เขา้ชม “วิหารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก” ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ 
“พระไวโรจนะ” ท่ีมีความสูง 16 เมตรและหนกัถึง 500 ตนั ตวัวหิารหลงัปัจจุบนัถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี 1706 
เน่ืองจากของเดิมนั้นถูกไฟไหม ้โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวหิารหลงัเดิม และระหวา่งทางเดินสู่วหิารแห่งน้ี 
และเพลิดเพลินกบัความน่ารักและการป้อนอาหารใหก้บัฝูงกวางมากมายท่ีปล่อยใหอ้ยูต่ามธรรมชาติท่ี “สวน
กวาง” เดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงไร้ชีดจ ากดับน
ถนนความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย 
ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 
มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นน้ี 

 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

ชินไซบาชิ โดทงโบริ และนมับะ   ยา่นการคา้ มหานคร โอซากา้ 

เหล่านกัชอ้ป แสนสุขใจ เม่ือไดม้า   ใหเ้วลา ก่ีชัว่โมง ไม่เคยพอ 
 

ครบทุกอยา่ง ทั้งอาหาร และของใช ้  ทั้งเก่าใหม่ แบรนดด์งั ก็มีหนอ 
แรงและเงิน มีเท่าไหร่ ใชใ้ห้พอ   ไกดจ์ะรอ จุดข้ึนบสั ตามนดัเอย 
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น าท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)” (ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูข่องเจา้
เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีไดมี้การส ารวจและพบวา่เคยเป็นท่ีตั้งของ
พระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน ้าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการ
รุกรานจากขา้ศึก จากนั้นใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบั “Nabana no Sato” เพื่อชม เทศกาลประดับไฟ ท่ีน่ีนอกจาก
ตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามค ่าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียงัประดบัไฟอยา่งสวยงามในธีมต่างๆ
หลากหลายโซน ซ่ึงเป็นงานจดัแสดงไฟท่ียิง่ใหญ่ติดอนัดบั1ของญ่ีปุ่น  
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึน้ระหว่าง ตุลาคม -  พฤษภาคม ของทุกปี) 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัท่ี YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีส่ี่  เมืองโอบาระ - ชมซากรุะพร้อมใบไม้เปลีย่นสี ณ FUREAI PARK - ชมใบไม้เปลีย่นสี ณ หุบเขาโค
รังเค - โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอบาระ” น าท่านเดินทางชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ี “ซากรุะจะเบ่งบานพร้อม

กบัใบไม้เปลี่ยนสี” ซากุระพนัธ์ุน้ีมีช่ือวา่ Shikizakura หรือ ซากุระส่ีฤดูโดยมีความพิเศษท่ีแตกต่างจากซากุระทัว่ 
ๆ ไปคือจะบาน 2 คร้ังต่อปี ดอก Shikizakura เร่ิมบานในช่วงกลางเดือนมีนาคมในฤดูใบไมผ้ลิและจะบานอีก
คร้ังตอนเดือนพฤศจิกายนในฤดูใบไมร่้วง คุณสามารถชมซากุระท่ีออกดอกพร้อมกบัใบไมแ้ดงไดท่ี้น่ี ใครท่ี
พลาดชมซากุระในช่วงเดือนมีนาคมท่ีผา่นมายงัสามารถมาดูดอกซากุระไดใ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน นอกจากน้ี
ยงัมีตน้ Shikizakura ท่ีมีอายุมากกวา่ 100 ปีซ่ึงถือเป็นสมบติัทางธรรมชาติของจงัหวดัไอจิใหช้มอีกดว้ย งาน
เทศกาลชมดอกซากุระและใบไมแ้ดงจะจดัข้ึนตลอดเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะมีร้านอาหารแผงลอย
สไตลญ่ี์ปุ่นตั้งขายในบริเวณงาน นอกจากนั้นยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัความ
สวยงามของธรรมชาติตามอธัยาศยั (ความสวยงามของสีสันใบไม้...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

 

เทศกาล งานชมดอก ซากุระ   โอบาระ เขามีดี กวา่ท่ีไหน 

ดอกไมส้วย ใบไมด้ว้ย ก็เป็นใจ   เปล่ียนสีให ้เราไดเ้ห็น เช่นกนันา 
 

ซากุระ พนัธ์ุพิเศษ ในเขตน้ี   เขาวา่มี มากมายถึง หน่ึงหม่ืนตน้ 

ในหน่ึงปี มีดอกสวย ใหไ้ดย้ล   ถึงสองหน ออกก่อนเพื่อน เดือน พ.ย. 
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 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านสู่ “หุบเขาโครังเค” เพื่อชมใบไมเ้ปล่ียนสี ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เมืองโตโยตา้ จงัหวดัไอจิ ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ี
สวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัและของประเทศญ่ีปุ่น โดยมีตน้ คาเอะเดะ (ตน้เมเป้ิล) กวา่ 4,000 ตน้ เป็น
อุโมงคต์น้เมเป้ิลแดงอยูบ่นเส้นทางเคียง ขา้งแม่น ้าโทโมเอะ ตลอดจนแมกไมน้อ้ยใหญ่สลบัทั้งสีแดง, ส้ม, 
เหลือง, เหลืองเขียวท่ามกลางขนุเขา ชมบรรยากาศทีเ่ต็มไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี โดยมีสะพานไทเก็ทสึเคียว สีแดง
สด ทอดยาวพาดผา่นแม่น ้าโทโมเอะ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของหุบเขาโครันเค แห่งน้ี (ความสวยงามของสีสันใบไม้
...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมท่ี “โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เลต็” แหล่งรวมสินคา้น าเขา้
และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมาย ทั้งกระเป๋า เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชัน่ สินคา้
ส าหรับคุณหนู และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย 
 พกัท่ี FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัทีห้่า ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา - ย่านชินจูก ุ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านข้ึนสู่  “ภูเขาไฟฟูจิ” ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 
น าท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดท่ีทางอุทยานฯอนุญาต
ใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟโดยรอบ  

 

ฟูจิซงั ช่ือน้ี ท่ีรู้จกั    สัญลกัษณ์ แห่งเจแปน แสนสุดสวย 

ตั้งตระหง่าน โดดเด่น เป็นทรงกรวย  ยิง่ความสวย เพิ่มเม่ือฟ้า มาเป็นใจ 
 

มรดกโลก ทางวฒันธรรม ดว้ยศกัด์ิสิทธ์ิ   บนัดาลจิต สร้างศิลปะ ก็มากหลาย 
เช่ือมรุ่นใหม่ สู่ธรรมชาติ อยา่งแยบคาย  ผูค้นหมาย ข้ึนพิชิต ในชีวติเอย 
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จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อ “ล่องเรือโจรสลดั” (ล่องสั้น 10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” 
เพื่อใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเม่ือกวา่ 3,000 ปีท่ีแลว้  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” โดยรถบสั หุบเขานรก ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่
เม่ือหลายพนัปีก่อน ท าใหเ้กิดบ่อน ้าร้อนผดุข้ึนมาจากใตดิ้น น ้าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก ามะถนัอยู่
ดว้ยโดยความร้อนของน ้าท่ีผุดข้ึนมานั้นสามารถตม้ไข่ให้สุกไดเ้ลยทีเดียว และไข่ท่ีตม้จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะ
มีสีด าสนิทซ่ึงคนญ่ีปุ่นเช่ือกนัวา่ “กินไข่ด าหน่ึงฟองจะท าใหอ้ายยุนืข้ึนเจด็ปี”  
จากนั้นน าท่านสู่ “ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา” เพื่อชมความสวยงามทางธรรมชาติของ “ดอกซุซุก”ิ เป็นทุ่งหญา้ท่ีติด
อนัดบัหน่ึงในร้อยของทิวทศัน์ดอกไมท่ี้ดีท่ีสุดในคานากาวะ และยงัเป็นหน่ึงในหา้สิบของจุดชมวิวท่ีเยีย่มท่ีสุด
อีกดว้ย ทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่กลายเป็นสีเหลือทองเม่ือแสงอาทิตยส์าดส่องใตท้อ้งฟ้าอนัสดใสแห่งน้ีท่ีไม่ควร
พลาดในช่วงตน้ฤดูใบไมร่้วงซ่ึงเป็นช่วงฤดูท่ีน าสีเขียวชอุ่มของใบไมแ้ละสีเขม้ของดอกหญา้ท่ีเสมือนขนนก
พร้ิวไสวเตม็ทุ่ง เป็นท่ีน่าประทบัใจ  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพื่อเดินทางสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของ
กรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนั
ขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, 
นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” 
สินคา้ตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

    
 

วนัทีห่ก สนามบินนฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
05.25 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการน าเท่ียวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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เดนิทาง  15 - 20 พฤศจิกายน 2560  

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 43,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  41,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 39,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -17,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
 
 

เดนิทาง  17 - 22 / 21 - 26 / 22 - 27 พฤศจิกายน 2560  

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 44,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  42,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 40,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -17,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
 

เดนิทาง  24 - 29 พฤศจิกายน 2560  
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อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 45,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  43,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 41,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -18,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 30/5/2560) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
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o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งทีต้่องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  
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o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


