
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

24 – 30 มกรำคม 2562 

07 – 13 / 20 – 26 กุมภำพนัธ ์2562 

 13 – 19 มีนำคม 2562 



 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)  กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

00.0 พร้อมกันที่สนามบินสวุรรณภมูิ ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับ

เจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE                

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ )  TG622 23.30-07.00+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามคนัไซ – สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน – ชินไซบาชิ 

 OSAKA PLAZA HOTEL OR SIMILAR CLASS             
- - ✓  

 
วนัที่สาม 

ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เกยีวโต – วดัคโิยมิส ึ– ศาลเจา้ฟจูมิิ อนิาริ 

  LOISIR TOYOHASHI HOTEL OR SIMILAR CLASS         
✓ ✓ ✓ 

วนัที่สี ่
ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน่ – ลอ่งเรอืโจรสลดั – โอวาคุดานิ (นัง่กระเชา้) 

✓ ✓ HTL 
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS        “พเิศษ...บฟุเฟตข์าปูยกัษ”์ 

วนัที่หา้ 
ลานสกฟีจูเิทน (รวมกระดานเลือ่นหมิะ) – หมู่บา้นอยิานิโนะซาโตะ – ชอ้ปป้ิงชินจุก ุ 

   TOKYO METROPOLITAN HOTEL OR SIMILAR CLASS 
✓ ✓ ✓ 

วนัที่หก วดัอาซากสุะ – สวนสนุกโตเกยีวดิสนียแ์ลนด ์ – โอไดบะ  ✓ - - 

วนัที่เจด็ สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรงุเทพฯ ) TG661 00.20-04.50 - - - 

http://bit.ly/2NMk5YE


*** หมำยเหตุ : เคำนเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผูโ้ดยสำรข้ึนเคร่ือง ดงันั้นผูโ้ดยสำร 

จ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงนอ้ย 45 นำที *** 

 

00.00  ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG  

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง...เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง (2)  สนำมบินคนัไซ – สวนสนุกยูนเิวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน - ชอ้ปป้ิงชินไซบำชิ 

00.00 ถึง สนำมบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว… จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  “ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน” สวนสนุกระดับโลก 

ตระการตา กบั โลกภาพยนตร์แห่งฮอลลีวูด๊ ร่วมสนุกท้าทายกับเคร่ืองเล่นล า้สมัยหลากชนิด ตื่นเต้น ระทกึใจ

กับภาพยนตร์เร่ืองดังที่ท่านช่ืนชอบ ภายในได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 โซนด้วยกัน เช่น โซนฮอลลีวู๊ด กับ

เคร่ืองเล่นใหม่ล่าสดุ “สเปซ แฟนตาซี-เดอะไรด์” ร่วมเดินทางตะลุยอวกาศด้วยภารกิจกอบกู้ดวงอาทติย์ ตื่น

ตากบัดวงดาวน้อยใหญ่ระยิบระยับมากมายเตม็ท้องฟ้า ทะยานสู่ห้วงอวกาศด้วยความเรว็เหนือแสง พร้อมช่ืน

ชมความงามของดวงอาทติย์แบบใกล้ชิด  

เทีย่ง   อิสระอำหำรกลำงวนัเพือ่ใหท่้ำนใชเ้วลำในสวนสนุกไดอ้ย่ำงเต็มที ่

สนุกสนานกันต่อ ตื่นเต้นเร้าใจบนฟากฟ้ากับ “ฮอลลีวู๊ด ดรีม-เดอะไรด์” เจท็ โคสเตอร์ เคร่ืองแรกของยูนิ

เวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่จะน าท่านทะยานพุ่งสู่ฟากฟ้ากลางแจ้งหนีแรงโน้มถ่วงพร้อมเพลงฮิตที่ท่านช่ืน

ชอบ โซนนิวยอร์ค กับเคร่ืองเล่นยอดนิยม  “ดิ อะเมซซ่ิง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์” 

ตื่นเต้นระทึกใจกับยานไฮเทค “สคู๊ป” ที่จะน าท่านผจญภัย ติดตามการต่อสู้ของ สไปเดอร์แมนกับเหล่าวาย

ร้ายอย่างใกล้ชิด ในฐานะนักข่าวพิเศษของส านักข่าว “บูเกิล” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริง ที่จะท า

ให้ท่านสัมผัสถึงความตื่นเต้น หวาดเสียว ราวกับอยู่ในภาพยนตร์เลยทีเดียว ตื่นตากับฉากต่อสู้อันย่ิงใหญ่

ระหว่างมนุษยชาติกับไซบอร์กส์ หุ่นยนต์แห่งอนาคต “เทอร์มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติ

สดุพิเศษของฮอลลีวูด๊ ที่จะท าให้ทา่นสัมผัสประสบการณ์ความต่ืนเต้นกับการต่อสู้แห่งโลกอนาคตแบบใกล้ชิด

อย่างไม่เคยมีมาก่อน  พร้อมเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุดในโซน “แฮร์ร่ี พอตเตอร์” ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัส

บรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทเิช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจ

ห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบำชิ” ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง

ไร้ ขีดจ ากัดกับสินค้ามากมาย อาท ิเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟช่ันสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod 

กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสีสนั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั           OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง (3)   ปรำสำทโอซำกำ้ (ดำ้นนอก) – เกียวโต - วดัคิโยมิสึ – ศำลเจำ้ฟูจิมิ อินำริ 



เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทโอซำกำ้” (ดา้นนอก) ปราสาทโอ

ซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่

ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจากด าริของ ฮิเดโยชิ โตโย

โตมิ หน่ึงในสามแม่ทัพคนส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์

อุทยัเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหม่ืนคนในการ

ก่อสร้างปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอ านาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการ

บัญชาการที่ย่ิงใหญ่ที่สดุในสมัยน้ัน ด้านนอกของปราสาทเป็นลานกว้างที่ตกแต่งอย่าง  สวยงามด้วยไม้ดอกไม้

ใบหลากหลายชนิดสลับกันไป มีมุมที่ น่ังส าหรับน่ังชมดอกไม้

เพลินๆ และร้านค้าเลก็ๆขายของที่ระลึกและของทานเล่น บริเวณ

น้ีจึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับชาวเมืองโอซาก้า ... จากน้ัน

น าทา่นเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เพ่ือน าทา่นเดินทางสู่ “วดัคิโย

มิซึ” วัดที่สร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงน ามาวางเรียงกัน 

ภายในมีระเบียงไม้ที่ย่ืนออกมาเหนือหุบเขา ท าให้เหน็วิวเมืองได้

โดยกว้างและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง ข้างใต้อาคารหลักคือ “น า้ตกโอตะวะ” ซ่ึงเป็น

สายน า้ 3 สายไหลลงสู่บ่อน า้ และยังเช่ือกันว่าการดื่มน า้จากสายน า้ตกทั้ง 3 น้ีแล้วจะประสบความส าเรจ็สาม

ด้านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา” ภายในบริเวณวัดเป็นที่ต้ังของศาลเจ้าอื่นๆจ านวนมาก 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ” อันโดดเด่นด้วยเสาโทริอินับ

หม่ืนคู่ที่ต้ังอยู่บนเนินเขาภายในบริเวณศาลเจ้ามากมายจนเป็นอุโมงค์เสา

โทริอิ ด้วยจ านวนเสาโทริอิที่มีมากมายหลายขนาดต้ังเรียงรายกันเป็นทิว

แถวจึงนับรวมความยาวของอุโมงค์โทริอน้ีิได้ทั้งหมดถึง 4 กโิลเมตร 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร       

ทีพ่กั           LOISIR TOYOHASHI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 
 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง (4)  ทะเลสำบฮำมำนะ – ล่องเรือโจรสลดั – โอวำคุดำน(ินัง่กระเชำ้)  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู่ “ทะเลสำบฮำมำนะ” ทะเลสาบน า้กร่อยขนาดใหญ่และเป็นแหล่งเพาะเล้ียงปลาไหลที่ใหญ่

ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่น ในอดีตทะเลสาบแห่งน้ีเคยเป็นทะเลสาบน า้จืดมาก่อน แต่ช่วงเกดิแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่

ในเขตคันโต ท าให้เกดิรอยแยกจนน า้ทะเลได้ทะลักเข้ามาผสมจนกลายเป็นน า้กร่อยดังเช่นปัจจุบัน อสิระให้

ทา่นเลือกซ้ือผลิตภัณฑจ์ากปลาไหลมากมาย อาท ิพายปลาไหล คุก๊กี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ 

หรือช่ืนชมความงามของทะเลสาบตามอธัยาศัย 

เทีย่ง      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ “ฮำโกเน่” แหล่งท่องเที่ยวยอด

นิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อน ้าพุ

ร้อนซุกซ่อนอยู่มากมายและเป็นจุดที่แม่น า้ฮายา

กาวะกับซุคุโมะไหลมาบรรจบกันถึง 16 แห่ง...

น าท่านเปล่ียนบรรยากาศของการเดินทางด้วย

การ “ล่องเรือโจรสลดัทะเลสำบอำชิ” ทะเลสาบ



น า้จืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟฮาโกเน่เม่ือกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ทั้งยังเป็นจุดชมวิวภเูขาไฟ

ฟูจิได้ดีอกีแห่งหน่ึงด้วย อสิระให้ทา่นช่ืนชมความงดงามของธรรมชาติอนัแสนบริสทุธิ์ตามอธัยาศัย... 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “โอวำคุดำนิ” (น่ังกระเช้า) โอวาคุดานิหรือหุบเขานรกที่เกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมา

ของภเูขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ท าให้เกดิควันและบ่อน า้ร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น า้และควันเหล่านี้ จะ

มีส่วนผสมของก ามะถันที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ด้วยโดยความร้อนของน า้ที่ผุดข้ึนมาน้ันสามารถต้มไข่ให้สุกได้

และจะท าให้เปลือกไข่กลายเป็นสีด า โดยกล่าวกันว่าถ้าใครได้ทานไข่ด าหน่ึงฟองอายุจะยืนขึ้ นอีกเจ็ดปีเลย

ทเีดียว 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  “พเิศษ...บุฟเฟตข์ำปูยกัษ”์ 

ทีพ่กั MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั  

**จำกนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกบักำร “แช่ออนเซ็น” กำรแช่น ้ ำแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่ำจะช่วย

กระตุน้กำรไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 
 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง (5)  ฟูจิเทน สกี รีสอรท์ – หมู่บำ้นอิยำชิโนะ ซำโตะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่ าน เดินทางสู่  “ฟู จิเท็น สโนว์ รีสอร์ท ” ลานสกีที่ เปิด รับ

นักทอ่งเที่ยวตลอดฤดูหนาว สมัผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส อสิระให้

ท่านเลือกหามุมถูกใจ บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกีขนาด

ใหญ่ที่มีภเูขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง อิสระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาวนานา

ชนิด ทั้ง สกีหิมะ สโนว์บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะหรือเลือกซ้ือของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย ***พิเศษ*** 

รวมค่าเข้าลานสกแีละกระดานเล่ือนหิมะส าหรับทุกทา่น /ไม่รวมอุปกรณ์สก ีสโนว์บอร์ดและชุดสก ีฯลฯ 

เทีย่ง      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บำ้นโบรำณอิยำชิโนะ ซำโตะ” ต้ังอยู่บนพ้ืนที่

ของหมู่บ้านเกษตรกรรมในอดีตบนชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ 

ซ่ึงในอดีตได้ถูกพายุไต้ฝุ่ นถล่มในปี 1966 และอีก 40 ต่อมาจึงได้มี

การสร้างหมู่บ้านขึ้นใหม่โดยเลียนแบบมาจากของเดิมที่เป็นบ้านหลังคา

มุงจาก และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์และหมู่บ้านหัตถกรรมแบบดั้งเดิม 

เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้กับวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอันเก่าแก่ 

นอกจากน้ันภายในยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวันของเกษตรกรที่ใช้ชีวิตอยู่ในภมิูภาคน้ีใน

อดีต และยังมีร้านอาหารไว้คอยบริการด้วย ... จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิง “ชินจูกุ” ทา่นจะได้พบกับ

ห้างสรรพสนิค้า และร้านขายของนับเป็นพันๆ ร้าน เชิญทา่นเลือกชมสินค้ามากมาย อาทเิช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, 

กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้ อผ้า, 

รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร “ROKKASEN” บริการท่าน

ด้ วย บุฟ เฟ ต์บ า ร์ บี คิ วส ไต ล์ ญ่ี ปุ่ น  ร้ าน ดั งจากรายก าร  TV 

CHAMPION ให้ท่านได้เลือกสรรมากมายทั้ง อาหารทะเลสดๆ อาท ิ

เช่น กุ้ง ปลาหมึก หอยเชลล์ ปูยักษ์แบบสดๆ เน้ือสันสไลด์อย่างดี 

เน้ือไก่ผักสดต่างๆ เพ่ือน ามาย่างที่โต๊ะเคร่ืองเคียงเป็น ผักสด สลัด

ผัก และผักดองต่างๆแบบญ่ีปุ่น ข้าวสวย พร้อมซุปชนิดต่างๆอาท ิ

สาหร่าย ซุปไข่ ให้ทุกทา่นเลือกรับประทานอย่างจุใจ 

ทีพ่กั    TOKYO METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 



 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง (6)  วดัอำซำกุสะ – สวนสนุกโตเกียวดิสนยีแ์ลนด ์-  โอไดบะ  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น าท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอำซำกุสะ” วัดที่เหล่าโชกุน

และซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้า

แม่กวนอิมทองค าที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่

ระลึกกบั “คามินาริมง(ประตูฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสแีดงที่ได้ช่ือ

ว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิ

เสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิ

พวงกุญแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นช่ือของวัดอาซากุสะ 

กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี ... จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “โตเกียว ดิสนียแ์ลนด”์ ดินแดนหรรษาของคน

ทุกเพศทุกวัย ที่ มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน 

เพลิดเพลินกับ “Adventure Land” ที่น าท่าน ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด “Pirates of the Caribbean” น า

ชมดิสนีย์แลนด์ รถไฟ “Western River Railroad” ปีนบ้านต้นไม้ “Swiss  Family Treehouse” สนุกสนานกับ

เคร่ืองเล่นต่างๆ มากมายยัง “Western Land” ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ “Big Thunder Mountain” หรือเลือก

สนุกกับ “Splash Moutain” น่ังเรือผจญภัยบนผ าสูงชันในโซน “Critter Country” เข้าชมบ้านผีสิง “Hunted 

Mansion” อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์ “Pooh’s Hunny Hunt” จากน้ันสนุกกันต่อใน

โซน “Fantasy Land” เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจ าชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ  “It’s A Small 

World” ผจญภัยไปกับ “Pinocchio’s Darling Journey” เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน “Toon Town”  

กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนี ย์  “Minnie House” บ้านแสนน่ารักของมินน่ี  หรือ “Chip’n Dale’s 

Treehouse” บ้านต้นไม้ชองชิบกบัเดล  

เทีย่ง อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั เพือ่ใหท่้ำนเพลิดเพลินกบัเครือ่งเล่นมำกมำย 

บ่ำย   สนุกกนัต่อกบัเคร่ืองเล่นมันส์ๆ โซน “Tomorrowland” สนุกสดุเหว่ียงกบัรถไฟตะลุยอวกาศใน “Space 

Moutain” หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกบั “Star Tour” สนุกกบัเคร่ืองเล่นช้ินใหม่ล่าสดุของ

โตเกยีว ดิสนีย์แลนด์ “Buzz Light Year” ประชันความแม่นกบัเพ่ือนด้วยปืน เลเซอร์สดุไฮเทค จากน้ัน ช้อป

ป้ิงกบัสนิค้าลิขสทิธิ์เฉพาะโตเกยีวดิสนีย์ ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ้านที่ 

“World Bazaar”(Electric Parade) ชมขบวนพาเหรดสดุอลังการ “Tokyo Disneyland Electric Parade 

Dreamlight”ของเหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกี้ เมาส ์มินน่ีเม้าส ์พลูโต ชิบแอนด์เดล โ ดนัลดักค ์หมีพูลและผอง

เพ่ือน ปีเตอร์แพน สโนว์ไวทก์บัคนแคระทั้งเจด็ ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย์  

 

 

 

 

 
 

น าทา่นชมขบวนพาเหรดสดุอลังการ “Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight” ของเหล่าการ์ตูน

มากมาย มิกกี้ เมาส ์มินน่ีเม้าส ์พลูโต ชิบแอนด์เดล โดนัลดักค์ หมีพูลและผองเพ่ือน ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์

กบัคนแคระทั้งเจด็ ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย์ … จากน้ันน าทา่นช้อปป้ิง “โอไดบะ ซีไซด์

มอลล”์ ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าวโตเกียว แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้า

แฟช่ันกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร รวมแหล่งบันเทงิ ร้านกาแฟเกไ๋กม๋ากมาย ร้านขายของที่ระลึกที่ก  าลังมองหาไว้



เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทติย์อุทยั และถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นที่ได้รับการ

โหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเหน็ “สะพานเรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและ

นับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอนัดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกยีวในยามอาทติย์อัสดง 

ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกบัแสงดาวบนฟากฟ้ามาหานคร

โตเกยีว โดยมี “หอคอยโตเกยีว” สญัลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่น

ยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพอนังดงามแสนประทบัใจที่จะหาได้เพียงที่น่ีที่เดียวเทา่น้ัน **แวะถ่ายรูปคู่

กบักนัดั้มตัวใหม่** 

**อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั เพือ่ใหทุ้กท่ำนเพลิดเพลินกบักำรชอ้ป้ิง** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 
 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง (7)   สนำมบนิฮำเนดะ – สนำมบนิสุวรรณภูมิ 

00:20  ออกเดินทำงจำกสนำมบนิฮำเนดะ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิ TG 661 

04.50  ถึง สนำมบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

- - - Always with You - - - 
หมำยเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน  

 

อตัราคา่บรกิาร 

***ส าหรบัผูเ้ดนิทางตัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป***  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 
เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

24 - 30 ม.ค.62 

07 - 13 ก.พ.62 

20 - 26 ก.พ.62 

13 - 19 มี.ค.62 

61,900.- 58,900.- 55,900.- 8,000.- 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน / ทา่น / ทรปิ*** 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่ำนละ 500,000.-บำท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

7. บริกำรน ้ ำด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่ำน และ FREE WI-FI ON BUS 

 



อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

3. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

5. ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ ำนวน 2,000.-เยน/ท่ำน/ทริป) 
 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน :    

 ส ำหรบักำรจองกรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  

 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 
 

 

หมำยเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดนิทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือ

คนืเงินได้ 
 

รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นส ำหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามี

คุณสมบตัใินการเข้าประเทศญี่ปุ่น  



ตวัอย่ำงของเอกสำรมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสอืรับรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติักำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น(ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นตำมมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำ) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบตัทิี่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 

 

 

 


