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** ชม “ดอกซากรุะ พร้อมกบัใบไม้เปลีย่นสี” ในเวลาเดียวกนัท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงามท่ีเมืองโอบาระ 
** ร่ืนรมยช์มทิวทศันด์ว้ยการนัง่ "รถไฟสายโรแมนติก" ชมความงามของแม่น ้าและใบไม้เปลีย่นสี 
** ตระการตากบัแมกไมเ้ปล่ียนสีท่ีสวยท่ีสุด ณ โครังเค  
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟ ณ ซากามโิกะ พาร์ค 
** ชมมรดกโลกวหิารใหญ่ “วดัโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางนอ้ยคอยตอ้นรับ 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 17 - 23 / 24 - 30 พฤศจิกายน 2560  
(หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่วบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาโกย่า 
21.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 
00.05 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง ปราสาททองคนิคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเกต็สึเคยีว - 
ย่านชินไซบาชิ 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกยา่ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกนัวา่ “คินคาคุจิ” ปราสาทท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูข่องโชกุน
ในสมยัโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน ้า โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ่ี์ปุ่นโบราณท่ีไดรั้บการดูแลและอนุรักษไ์ว้
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อยา่งดีเยีย่ม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่องประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผนื
น ้าคลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ ้าอีกหน่ึงหลงั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ 

 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
“เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อเดินทางไปสัมผสักบั “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano Romantic Train)” เสน่ห์ของ
รถไฟเก่าสุดคลาสสิคน้ีมีมุมมองท่ีน่าร่ืนรมยข์องทิวทศัน์ตลอดเส้นทาง ท่านจะไดช้มความงามของแมกไม ้
โตรกผา ภูเขา เรียบแม่น ้าโฮซูกาวา ดว้ยบรรยากาศสุดโรแมนติก 
**ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเทีย่ว เช่น ใบไม้เปลี่ยนสี, ซากรุะ เป็นต้น อาจเปลี่ยนไปน่ังรถไฟ 
JR ท้องถิน่แทน** (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
(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลกัษข์องอาราชิยาม่า ถูก
สร้างข้ึนในสมยัเฮอนัและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ร่ืองๆ สะพานน้ีมีความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลงันั้น
เป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่น ้าท่ีทั้งสองฝ่ัง เป็นบริเวณท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ืนชอบ และเล่ืองลือวา่เป็นจุดชมวิว
ท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งในเกียวโต น าท่านมุ่งหนา้สู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบั
การชอ้ปป้ิงไร้ชีดจ ากดับนถนนความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสอง
ขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินคา้ IT 
ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นน้ี 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัท่ี SUNNY STONE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    

ปราสาททอง ช่ือกอ้ง แห่งเกียวโต  ไม่ใหญ่โต แต่สง่า น่าหลงใหล 

อีกประวติั ความเป็นมา น่าสนใจ   คือหน่ึงใน ฉากการ์ตูน อิคิวซงั 
 

คือท่ีพกั ท่านโชกุน ในอดีต   ก่อนจะคิด เปล่ียนเป็นวดั ในภายหลงั 
แต่ยงัคง สวนสุดสวย ราวกบัดงั   มีมนตข์ลงั แต่อดีต มิเส่ือมคลาย 
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วนัทีส่าม เมืองนารา - วดัโทไดจิ - หมู่บ้านนินจาองิะ - ศาลเจ้าอเิสะ - ถนนโอฮาไรมาจิ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” เพื่อสัการะพระใหญ่ ณ “วดัโทไดจิ” สร้างข้ึนในปี 743 เพื่อแสดงบุญญาธิ
การของพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่น ผา่นซุม้ประตู “นนัไดมง” ท่ีใชเ้สารองรับถึง 18 ตน้ ดา้นล่างมี “ทวารบาล” ท่ี
แกะสลกัจากไมไ้ดอ้ยา่งวจิิตร งดงาม เขา้ชม “วหิารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก” ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระ
ไวโรจนะ” ท่ีมีความสูง 16 เมตรและหนกัถึง 500 ตนั ตวัวิหารหลงัปัจจุบนัถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี 1706 เน่ืองจาก
ของเดิมนั้นถูกไฟไหม ้โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวหิารหลงัเดิม และระหวา่งทางเดินสู่วหิารแห่งน้ี และ
เพลิดเพลินกบัความน่ารักและการป้อนอาหารใหก้บัฝงูกวางมากมายท่ีปล่อยใหอ้ยูต่ามธรรมชาติท่ี “สวนกวาง”  

 
จากนั้นน าท่านสู่ “หมู่บ้านนินจาองิะ” ประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัในอดีต หอ้งแสดงนิทรรศการ 2 หอ้ง ส าหรับ
จดัแสดงของสะสมท่ีเก่ียวกบัการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกนัอาวธุนินจาประเภทต่างๆไวใ้ห้
นกัท่องเท่ียวไดช้มดว้ย รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนินจาดูสักคร้ังก็มีชุดนินจาใหเ้ช่าและขายอีกดว้ย 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าทุกท่านชม “ศาลเจ้าอเิสะ” (ศาลนอก) เป็นศาลเจา้ชินโตท่ีมีอายเุก่าแก่ถึง 2,000 ปี ตั้งอยูท่่ามกลางป่า
สนอายหุลายร้อยปี ท่ีน่ีถือวา่เป็นสถานท่ีท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิและลึกลบัท่ีสุดแห่งหน่ึง ชาวญ่ีปุ่นมกัจะมา
สักการะบูชาเทพเจา้อะมะเทะระซึ โอมิคามิ เทพเจา้แห่งดวงอาทิตยซ่ึ์งเช่ือกนัวา่ราชวงศญ่ี์ปุ่นสืบเช้ือสายมา
โดยตรง ชาวญ่ีปุ่นในปัจจุบนัก็ยงัมีความเช่ืออยูว่า่ซกัคร้ังหน่ึงในชีวติจะตอ้งมาสักการะใหไ้ด ้และจากนั้นน าทุก
ท่านเดินชม “ถนนโอฮาไรมาจิ” เป็นเส้นทางเก่าท่ีไปยงัศาลเจา้อิเสะ ระยะทางยาว 1 กิโลเมตร เรียงรายไปดว้ย
อาคารสไตลญ่ี์ปุ่นดั้งเดิม มีทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร และท่ีอยูอ่าศยั 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัท่ี YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

โทไดจิ มีพระใหญ่ ในวหิาร   คนกล่าวขาน ใหญ่ท่ีสุด ของบา้นเขา 

มีกวางนอ้ย มาคอยยนื ตอ้นรับเรา   ต่างคอยเฝ้า รออาหาร ใหท้านมนั 

 

ตวัวหิาร ไมห้ลงัน้ี ท่ีท่านเห็น   ก็แค่เป็น 2 ใน 3 ของหลงัเก่า 
ยงัถูกยก เป็นท่ีหน่ึง ในโลกเรา   แลว้หลงัเก่า จะยิง่ใหญ่ แค่ไหนเอย 
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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)  
 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 

ทีหุ่บเขา โครังเค มีเมเป้ิล   สวยเหลือเกิน เหลืองส้มแดง แต่งสีสัน 

แม่น ้าใส สะพานสวย อยูด่ว้ยกนั   คนโจษจนั วา่งามแท ้ไม่แพใ้คร 
 

สะพานแดง คือจุดเด่น เป็นจุดสวย   ถ่ายรูปดว้ย ค่อยเดินต่อ เลาะริมน ้า 
ชมใบไม ้อวดสีสัน อนังดงาม   ก่อนท่ียาม อ าลาตน้ วนมาเอย 
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พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนนเซ็น เพื่อผอ่นคลาย
ความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัทีห้่า ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - น่ังกระเช้าขึน้หุบเขานรก โอวาคุดานิ - 
เทศกาลประดับไฟ ณ ซากามโิกะ พาร์ค 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านข้ึนสู่  “ภูเขาไฟฟูจิ” ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 
น าท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดท่ีทางอุทยานฯอนุญาต
ใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟโดยรอบ จากนั้นน าท่านสู่ “ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา” 
เพื่อชมความสวยงามทางธรรมชาติของ “ดอกซุซุก”ิ เป็นทุ่งหญา้บริเวณเชิงไดกาทาเกะเป็นทุ่งหญา้ท่ีติดอนัดบั
หน่ึงในร้อยของทิวทศัน์ดอกไมท่ี้ดีท่ีสุดในคานากาวะ และยงัเป็นหน่ึงในหา้สิบของจุดชมววิท่ีเยีย่มท่ีสุดอีกดว้ย 
ทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่กลายเป็นสีเหลือทองเม่ือแสงอาทิตยส์าดส่องใตท้อ้งฟ้าอนัสดใสแห่งน้ีท่ีไม่ควรพลาด
ในช่วงตน้ฤดูใบไมร่้วงซ่ึงเป็นช่วงฤดูท่ีน าสีเขียวชอุ่มของใบไมแ้ละสีเขม้ของดอกหญา้ท่ีเสมือนขนนกพร้ิวไสว
เตม็ทุ่ง เป็นท่ีน่าประทบัใจ 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าทุกท่าน “ล่องเรือโจรสลดั” ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพื่อใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศธรรมชาติ และชม
ความงามของทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือกวา่ 3,000 ปีท่ีแลว้   

 
และบริการท่านดว้ยการ “น่ังกระเช้า (Hakone Ropeway)” ระหวา่งทางชมทิวทศัน์อนัสวยงามและความอุดม
สมบูรณ์ของน ้าพุร้อนธรรมชาติ เพื่อข้ึนสู่  “หุบเขาโอวาคุดานิ” หุบเขานรก ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของ
ภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพนัปีก่อน ท าใหเ้กิดบ่อน ้าร้อนผุดข้ึนมาจากใตดิ้น น ้าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสม
ของก ามะถนัอยูด่ว้ยโดยความร้อนของน ้าท่ีผดุข้ึนมานั้นสามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว และไข่ท่ีตม้จากบ่อน้ี

ขอน าท่าน ล่องเรือ สูดอากาศ   ในบทบาท โจรสลดั หลากสีสัน 

ชมทะเล สาบอาชิ ท่ีรู้กนั    เบ้ืองหลงันั้น คือฟูจิ ท่ีงดงาม 

 

ระหวา่งล่อง เชิญท่านลอง ข้ึนดาดฟ้า  สอดสายตา มองหา โจรสลดั 
และฟูจิ แลว้ถ่ายรูป ดว้ยชดัชดั   ค่อยมาคดั รูปลงเฟส เสร็จการณ์เอย 
 



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  

 

เปลือกของไข่จะมีสีด าสนิทซ่ึงคนญ่ีปุ่นเช่ือกนัวา่ “กินไข่ด าหน่ึงฟองจะท าใหอ้ายยุนืข้ึนเจด็ปี” จากนั้นน าท่าน
เดินทางชมความสวยงามของการประดบัไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคคนัโตกบังาน “SAGAMIKO PARK 
ILLUMINATION” ท่ีเปิดใหเ้ขา้ชมเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้น สัมผสักบัการระดบัหลอด LED กวา่ 4 ลา้นดวง 
ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการถ่ายรูปตลอดจนการสัมผวับรรยากาศอนัโรแมนติก 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัท่ี OMORI TOKYI REI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีห่ก วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - ตลาดปลาซึกจิิ - ชมใบไม้เปลีย่นสี ณ ถนนอโิจนามกิ ิ-                    
                        ย่านชินจูก ุ- ออิอนพลาซ่า - สนามบินฮาเนดะ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วดัอาซากุสะ” วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และ
ไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบ
กบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ 
ประตูทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารท่ีประดิษฐาน
เจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย 
อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก  

 
และน าทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย 
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเตม็ไป
ดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ หา้งสรรพสินคา้อควาซิต้ี(Aquacity Odaiba) ภายในเตม็ไปดว้ยร้านคา้

อาซากุสะ วดัใหญ่ ในโตเกียว   น าท่านเท่ียว ชมโคมไฟ ใหญ่หนกัหนา 

นากามิเสะ มีของขาย ละลานตา   คนต่างพา ชอบใจ ไดล้องเดิน 

ซาลาเปา ทอดกรอบ ของข้ึนช่ือ   อีกอยา่งคือ เคร่ืองราง คอยรักษา 
แลว้อยา่ให ้เสียโอกาส ท่ีไดม้า   อยา่ลืมหนา ไหวบู้ชา แม่กวนอิม 
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จ าหน่ายสินคา้ เส้ือผา้ต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ท่ีมีถึง 13 โรงดว้ยกนั บนชั้น 5 เป็นศูนย์
อาหารราเมน ท่ีรวบรวมเมนูราเมนหลากหลายชนิดจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ียงัมีลานไมช้มววิตั้งอยู่
ดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้ท่ีสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งไดอ้ยา่งชดัเจน 

จากนั้นน าท่านสู่ “ตลาดปลาซึกจิิ (Tsukiji market)” เป็นตลาดคา้ส่งปลา, ผกั และ ผลไม ้ขนาดใหญ่
ใจกลางกรุงโตเกียว ตลาดปลาแห่งน้ีนบัเป็นท่ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด และเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็นหน่ึงในตลาดปลา
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเล ตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลาย
ชนิด และยงัเป็นแหล่งร้านอร่อยช่ือดงัของร้านซูชิ ซาชิมิ และ อาหารทะเลนานาชนิด  
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

จากนั้นน าท่าน “ชมใบไม้เปลี่ยนสี” ณ “ถนนอโิจนามิก ิIcho Namiki” หรือ Ginkgo Avenue ซ่ึงอยู่
ภายใน Meiji-jingu Gaien Park ซ่ึงมีความหมายคือ “ถนนแปะก๊วย” ตน้แปะก๊วยน่ีเองยงัเป็นตน้ไมป้ระจ าเมือง
โตเกียวอีกดว้ย ท่ีน่ีเคยเป็นสถานท่ีเดินขบวนพาเหรดตอนจดังานโอลิมปิก ตลอดสองขา้งทางของถนนเส้นน้ี มี
ตน้แปะก๊วยเปล่ียนสีเหลืองอร่ามสวยงามสะดุจตาแก่ผูพ้บเห็นทัว่ไป เฉียงใตข้องสวนอีกดว้ย  (ความสวยงาม
ของสีสันใบไม้...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  

น าท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบั
หา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยม
อีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และ
เคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญ่ีปุ่น ผลไม ้
และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

    
 

วนัทีเ่จ็ด สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพ 
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 านึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทวัร์เป็นส าคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



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  

 

 
 

เดนิทาง  17 - 23 พฤศจิกายน 2560  

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 53,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  51,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 49,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -17,000 บาท 

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

เดนิทาง  24 - 30 พฤศจิกายน 2560  

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 54,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  52,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 50,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -18,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
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o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 1/6/2560) 
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 5 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 
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 
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) 
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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  

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 
 


