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HD_(JP031)โตเกียว-นิกโก้ (TG) 6 วัน 3 คืน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดนิทาง    5 – 10 พ.ย. 57  

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C  
   พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  
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HD_(JP031)โตเกียว-นิกโก้ (TG) 6 วัน 3 คืน 

  *** หมายเหต ุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือน
ผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่าง
น้อย 45 นาที *** 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 642  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

วันท่ีสอง นาริตะ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – นํ้าตกเคกอน (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)  
                  ทะเลสาบชูเซนจิ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – เมืองคินุกาว่า – ออนเซ็น                   

07.35 น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 
พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ นําท่านเดินทางสู่ นิกโก้ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทิวเขาในจังหวัดโทะจิงิ 
ประเทศญี่ปุ่น อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือ ประมาณ 140 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยว
ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ มีเส้นทางชมทิวทัศน์ที่กล่าวกันว่า
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น นิกโก้ยังเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย จากนั้นนําท่านชม “ศาลเจ้า

โทโชกุ”  หรือ ศาลเจ้านิกโก้ ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุนโทกุงาว่า ที่เก่าแก่นับ 4 
ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อิเยยะสึ ชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตา ทั้ง
สวยงามในแง่ของศิลปะ และที่แฝงแง่มุมทางปรัชญา เป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก แสดงถึงการ
ใช้ชีวิตที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้อ่ืน ชมความสวยงามของเจดีย์  5 ช้ัน ตามแบบฉบับ
สถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นโบราณ ศาลเจ้าแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น
หนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย ให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตาม
อัธยาศัย (ช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่ละปี ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และอุณภูมิ) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเดินทางสู่ “นํ้าตกเคกอน” ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของเมืองนิกโก้ด้วยความสูง 97 เมตร ใน
สมัยก่อนไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงน้ําตกแห่งนี้ได้เนื่องจากเป็นป่ารกทึบ จนกระทั่งปี 1900 โกโรเบอิ 
โฮชิโนะ ได้เข้ามาสร้าง  Tea house ใกล้กับน้ําตกโดยใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 7 ปี ชม
ความงามของน้ําตกอย่างใกล้ชิด ในช่วงหน้าหนาว น้ําบางส่วนจะกลายเป็นน้ําแข็งตกลงมายัง
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HD_(JP031)โตเกียว-นิกโก้ (TG) 6 วัน 3 คืน 

เบื้องล่าง เรียกกันว่า“บลูไอซ์”อิสระกับการเลือกมุมเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย (ช่วงเวลา
ของใบไม้เปลี่ยนสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่ละปี ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ และอุณภูมิ) จากนั้นนําท่านผ่านชม “ทะเลสาบชูเซนจิ” ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มี
ช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทะเลสาบเป็นการก่อตัวจากหินละลายซ่ึงระเบิดมาจากภูเขาไฟนัน
ไต ปัจจุบันป็นที่ตั้งของสถานที่พักตากอากาศมากมาย และยังเป็นแหล่งน้ําสําคัญของน้ําตก 
เคกอนอีกด้วย (ช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่ละปี 

ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และอุณภูมิ) จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก เมืองคินุกาวา 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่ีพัก : KINUGAWA GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” 
(Onsen) น้ําแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ําแร่ธรรมชาตินี้มี
ส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปล่ัง 

วันท่ีสาม คาวาโกเอะ – ถนนคุราซึคุริ – หอนาฬิกา – ตรอกคาชิยะโยโคโช – โตเกียว –  
                  ช้อปปิ้งชินจูกุ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ ตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ เมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเอโดะ ถนน
บางสายจะอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าๆ เอาไว้ ซ่ึงรักษากล่ินอายของความเป็นเมืองเก่าเอาไว้
มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณมากมายจนได้รับสมญานาม “เมืองเอโดะน้อย” (Little Edo) 
จากนั้นนําท่านไปยัง ถนนคุราซึคุริ ย่านเมืองเก่าที่ยังคงมีอาคารบ้านเรือนเก่าตั้งแต่สมัยเอโดะ
เรียงติดกันเป็นแถว ปัจจุบันเปิดเป็นร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และร้านขายสินค้าที่ระลึก นําชม หอ

นาฬิกาโทคิโนะคาเนะ (Tokino Kane Bell Tower) ที่ถูกสร้างใหม่แทนของเดิมที่ถูกเพลิงไหม้ใน
ปี 1892 ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหอนี้ ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ โดยใช้บอกเวลามากว่า 
350 ปีแล้ว ปัจจุบันยังคงตีระฆังบอกเวลาวันละ 4 ครั้ง ทุกเวลา 6 โมงเช้า เที่ยง บ่าย 3 โมง และ 6 
โมงเย็น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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HD_(JP031)โตเกียว-นิกโก้ (TG) 6 วัน 3 คืน 

นําท่านไปยังตรอกขนม หวาน ช่ือว่า ตรอกคาชิยะ โยโคโช ซ่ึงเป็นตรอกที่มีร้านขนมหวานตั้งอยู่
เรียงราย  โดยเฉพาะขนมจากมันหวาน  ของดีของเมืองคาวาโกเอะ ที่นําไปทําขนมกินเล่นได้
หลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น อบกรอบ พายมันหวาน มันหวานทอดเคลือบน้ําตาล ไอศกรีมมัน
หวาน และอีกมากมาย  นอกจากจะมีร้านขนมแล้วยังมีของเล่นย้อนยุคให้เลือกซ้ือไปเก็บไว้เล่น 
หรือเก็บเป็นที่ระลึกอีกด้วย นักท่องเที่ยวหลายคนที่มาตรอกนี้บอกว่า มาที่นี่ทําให้ได้สัมผัสถึง
บรรยากาศเก่าๆ ในสมัยโชวะ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว มหานครแห่งเทคโนโลยี อัน
ทันสมัย นําท่านไปยัง  “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับ
ห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัด
พบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, 
IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เส้ือผ้า, รองเท้าแฟช่ัน 
และเครื่องสําอาง เป็นต้น 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก : SUN MEMBER SHINJUKU  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสาม ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะ ฮักไก – ทะเลสาบคาวาคจูิโกะ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มี
ลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอด
เขาตลอดทั้งปี นําท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีท่ี 5” บนระดับ
ความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีท่ีอากาศเอื้ออํานวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของ
ภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําท่านชม โอชิโนะ  ฮักไก   บ่อน้ําศักดิ์สิทธ์ิ และยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงาม
ที่สุดอีกจุดหนึ่งซ่ึงเป็นที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากและที่นี่ยังมีบ่อ
น้ําศักดิ์สิทธ์ิอันแสนบริสุทธ์ิซ่ึงเกิดจากน้ําฝนไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟู จิและผ่านเข้ามาภายใน 
และสุดท้ายไหลลงสู่ด้านล่างซ่ึงใช้เวลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซ่ึงน้ําในบ่อนี้ชาวบ้านเช่ือกันว่าถ้า



                             
 

5 

HD_(JP031)โตเกียว-นิกโก้ (TG) 6 วัน 3 คืน 

นํามาดื่มนอกจาก จะได้ความสดช่ืนจากการล้ิมรสน้ําอันสะอาดบริสุทธ์ิแล้ว ยังจะทําให้สุขภาพ
แข็งแรงและจะมีโชคดีอีกด้วยที่นี่ท่านสามารถซ้ือของที่ระลึก  จากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้
อย่างเพลิดเพลินสุขสําราญนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ เพื่อชมใบไม้เปล่ียนสี 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ในแถบนี้ใบไม้จะเปล่ียนสีเป็นสีแดงอมส้มประมาณ
ปลายเดือนตุลาคม (ช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่
ละปี ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และอุณภูมิ) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น 
ท่ีพัก : ROUTE INN KAWAGUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” 
(Onsen) น้ําแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ําแร่ธรรมชาตินี้มี
ส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปล่ัง 

วันท่ีห้า โตเกียว – วัดอะซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี – พระราชวังอิมพีเรียล – โอไดบะ –  
                  ฮาเนดะ    
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
นําท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เชิญท่านกราบนมัสการขอพร
จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความ
ประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่าน
เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธ์ิของวัดแห่งนี้ หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” 
ท่านจะได้ชมและซ้ือสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ 
รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม , หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เส้ือผ้า เป็นต้น 
หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย พร้อมให้ท่านได้ เก็บภาพ โตเกียว สกาย ทรี  

(ด้านนอก) หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอด
สถาปัตยกรรม ที่มีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหานครที่มีความเจริญเป็นอันดับต้นๆ
ของโลก โดยภายในโตเกียว โตเกียว สกาย ทรี มีส่ิงอํานวยความ สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่ง
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สัญญาณคล่ืนโทรทัศน์แบบดิจิตัล, วิทยุ, ระบบเครือข่ายไร้สาย, ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ใน
โตเกียว, พื้นที่เพื่อการค้า, และจุดชมวิว 2ระดับ อยู่ที่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร   นําท่าน
เดินทางสู่ “พระราชวังอิมพีเรียล” สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ผู้ทรงนําการ
ปฏิรูปการเปล่ียนแปลงและความเจริญมาสู่ญี่ปุ่น พระราชวังนี้มีพื้นที่รวม  990,000 ตาราง
กิโลเมตร ใช้เวลาสร้างนานถึง 5 ปี ปัจจุบันเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ อากิฮิโตะ และบริเวณราย
รอบวังแห่งนี้ มีผู้คนบริจาคต้นไม้เพื่อปลูกในพระราชวังจํานวนสองแสนกว่าต้นจากทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ นําท่านชม “สะพานนิจูบาชิ” สะพานที่ข้ามไปสู่พระราชวังอิมพิเรียล โดยทั่วแล้วไม่เปิดให้
ใช้ข้าม ยกเว้นเฉพาะช่วงขึ้นปีใหม่และวันประสูติขององค์จักพรรดิ์เท่านั้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ย่าน “โอไดบะ” แผ่นดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถ่มทะเลด้วยขยะ แหล่งรวม
เทคโนโลยีลํ้ายุคและทันสมัย รวมแหล่งช้อปป้ิงและบันเทิงขนาดใหญ่  อาทิ ชิงช้าสวรรค์ใหญ่ที่สุด
ของโลก ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มี  “สะพานเรนโบว์” (Rainbow 
Bridge) พาดผ่านและมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค่ําคืนเป็นฉากหลัง รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์
ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชม และเครื่องเล่นต่างๆ) รวมถึง
ยังมีห้างสรรพสินค้าช้ันนําให้ท่านได้เพลิดเพลินในการช้อปป้ิง อาทิ “อควา ซิตี้” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดัง
ริมอ่าวโตเกียว ช้ันบนได้จําลองร้านต่างแบบญี่ปุ่นย้อนยุคแบบบรรยากาศงานวัด อ่าวโตเกียว
นับว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่าโรแมนติคที่สุด  “Diver City 
Tokyo Plaza” ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปท์  “Theatrical City 
Space” แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิ Uni Qlo, Zara, 
H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ นอกจากการเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ขอ
แนะนําไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด คือ  คือการถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์  GUNDAM RG1/1 RX-78-2 
GUNDAM Ver.GFT ซ่ึงขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 มีความสูงถึง 18 เมตร “พัลเล็ต
ทาวน์” ประกอบด้วยอาคารสํานักงานทันสมัย, ช้อปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่, โชว์รูมรถยนต์โตโยต้า มี
รถสวยงามมากกว่า 300 คัน, สวนสนุกวิทยาศาสตร์ของบริษัทเซงะ, โรงแรม 5 ดาว และศูนย์จัด
แสดงสินค้านิทรรศการที่ทันสมัยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น  ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับ “เมกาเว็ป โต
โยต้า MEKAWEB TOYOTA” โลกแห่งยานยนต์ที่นํามาจัดแสดงด้วยส่ือผสมได้อย่างน่าสนใจ ตั้ง
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แต่ฮิสทอรี่การาจที่จัดแสดงรถยนต์โตโยต้าตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 70, โตโยต้าซิตี้โชว์เคส และโต
โยต้ายูนิเวียร์ ซิตี้ดีไซน์ โชว์เคส ที่จัดแสดงรถยนต์โตโยต้ารุ่นปัจจุบัน และรถยนต์ต้นแบบแห่ง
อนาคตรวมทั้งเทคโนโลยีอันก้าวหน้าในโลกยนต์กรรมสําหรับอนาคต  “Venus Fort” 
ห้างสรรพสินค้าที่มีกว่า 150 ร้าน แต่งในสไตล์อิตาเลียน และมีการจําลองบรรยากาศให้เหมือนอยู่
แถบยุโรป นอกจากนี้ยังมีการสร้างท้องฟ้าจําลองแบบ “Open Space” ที่สามารถปรับเปล่ียนสีสัน
ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ ด้านในจะมีลานน้าพุที่สวยมากโดยทุกหนึ่งช่ัวโมงจะมีการแสดงแสงสี
ประกอบบทเพลงที่น่าประทับใจ อีกส่ิงหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือรูปปั้นสิงโต ที่รอให้นักท่อ งเที่ยวลอง
เอามือใส่ปากเพื่อพบกับความสนุกสนาน 
***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้
เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ*** 
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”  

วันท่ีหก สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
00.20 น. เดินทางจาก สนามบินฮาเนดะ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 661 
05.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

********************************************************************************************************** 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบิน เป็นต้น 
 
 
 

 
อัตราคา่บรกิาร เดินทาง 5 - 10 พ.ย. 57  
ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                             ท่านละ 52,900.- บาท 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)      ท่านละ 49,900.- บาท 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)   ท่านละ 45,900.- บาท 
พักเด่ียวเพิ่ม                                                               ท่านละ 6,900.- บาท 
มีตั๋วแล้วลด                                                                ท่านละ 15,000.- บาท 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคน
เข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ินแก่ท่าน *** 
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อัตราคา่บรกิารน้ีรวม 
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  
2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 
อัตราคา่บรกิารน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันท่ี 1 ก.ค. 56) 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมัดจํา 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทั้งหมด 
หมายเหตุ :  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
และอัตราแลกเปล่ียนโดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญท่ีสุดทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และ
ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
 
 



                             
 

9 

HD_(JP031)โตเกียว-นิกโก้ (TG) 6 วัน 3 คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้า
ประเทศ)  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปน้ี 
1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
เป็นต้น) 
3. ชือ่ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุน่ (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุน่ด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 
4.เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 


