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-สดุฟินกบัรมิทะเลสาบคาวาคจูโิกะKAWAGUCHIKO TOMINOKO 
HOTEL  
-พกัในเมอืงโอซากา้ยา่นอเุมดะ ชมบรรยากาศยามค า่คนื 
OSAKA DAIICHI HOTEL  
-ชอ้ปป้ิงจใุจยา่นอเิคะบคุโุระ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL 
 

ก ำหดำรเดินทำง     19 – 24  // 26 – 31 มีนำคม 2562 

 

 

 20.00 น.          กรุ๊ปทัวร์พร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำง
ประเทศ ชัน้ 4 ประตทูำงเข้ำท่ี 2 แถว C เคำน์เตอรส์ำยกำรบินไทย 
เจ้ำหน้ำท่ีคอยให้กำรต้อนรบัดแูลด้ำนเอกสำร เชค็อินและสมัภำระในกำรเดินทำง  

วนัท่ี  
อำหำร โรงแรม 

หรอืเทียบเท่ำ เช้ำ เท่ียง เยน็ 
1 กรงุเทพฯ – สนำมบินคนัไซ  - - -  

2 สนำมบินคนัไซ –  วดัคิโยมิสึ (ใส่ชุดกิโมโน) –ปรำสำททองคินคะคจิุ  
– ศำลเจ้ำฟชิูมิอินำร 

- 

  

OSAKA DAIICHI HOTEL   
หรอืเทียบเท่ำ 

3 นัง่รถไฟชินคนัเซน – อทุยำนแห่งชำติฮำโกเน่ –   
ล่องเรอืทะเลสำบอำชิ – หบุเขำโอวำคดุำนิ – ออนเซน็+บุฟเฟ่ตข์ำป ู
 

  

 

KAWAGUCHIKO 
TOMINOKO HOTEL  
หรอืเทียบเท่ำ 

4 ภเูขำไฟฟจิู ชัน้ 5 – ชมซำกรุะ สวนอเุอโนะ –วดัอำซะกสุะ –  
ช้อปป้ิงชินจกุ ุ  

 

 

SUNSHINE CITY 
PRINCE HOTEL หรอื
เทียบเท่ำ 

5 อิสระช้อปป้ิงในเมอืงโตเกียว หรอื ซ้ือเพ่ิมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 
ไม่มีรถบริกำร เดินทำงโดยรถไฟ 

 - -  

6 สนำมบินฮำเนดะ – กรงุเทพ   - -   

วนัที 1 ของกำรเดินทำง กรงุเทพฯ – สนำมบินคนัไซ - - - 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 23.05 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญ่ีปุ่ นโดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
 

 06.25 น. เดนิทางถงึ สนำมบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 
   และศุลกากร 

วดัคิโยะมิซุ (Kiyomizu-dera)หรอืที่เราๆรู้จกักันในชื่อ วดัน ้ าใส นับเป็นวดัที่ไม่ได้มี
ชื่อเสยีงโด่งดงัระดบัจงัหวดัเท่านัน้ แต่ยงัเป็นวดัทีพู่ดไดเ้ลยว่าดงัทีสุ่ดในญี่ปุ่ นกไ็มผ่ดิเลย 
เนื่องจากการที่วดัมสีถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามชวนตะลงึจนยูเนสโกได้บนัทกึให้วดั
แห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) ซึ่งที่มาของชื่อวดัน ้าใสก็มา
จากการที่วดัแห่งนี้นัน้ได้ถูกสรา้งขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มนี ้าที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ
จากน ้าตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านตวัวดันัน่เองล่ะค่ะ จุดที่ถอืว่าเป็นไฮไลท์
การท่องเทีย่วของทีน่ี่กค็งไม่พน้ อาคารไมข้นาดใหญ่ทีแ่ค่การสรา้งกน่็าทึง่แลว้ เพราะการ
สรา้งทัง้หมดนี้ไมม่กีารใชต้ะปใูดๆทัง้สิน้ ถอืว่าเป็นภูมปัิญญาของคนโบราณทีสุ่ดยอดเลย
จรงิๆ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่น
ออกไปภายนอกท าให้บรเิวณนี้เป็นจุดชมววิที่สวยงาม มองเหน็เมอืงเกยีวโตในฤดูต่างๆ 
และเป็นจดุชมซากุระและชมใบไมแ้ดงทีข่ ึน้ชื่อของเกยีวโตอกีดว้ย  
 
 
 

วนัที 2 ของกำรเดินทำง สนำมบินคนัไซ –  วดัคิโยมิสึ (ใส่ชุดกิโมโน) – 
ปรำสำททองคินคะคจิุ –ศำลเจ้ำฟชิูมิอินำริ 

- เท่ียง เยน็ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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สดุพิเศษ !! ให้ท่ำนใส่ชุดกิโมโน เดินเท่ียวชมสถำนท่ีท่องเท่ียวอนัสวยงำม  
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง     รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร IKORO หม้อไฟซูโม่ 
 
 
 
 
 
 

 
วดัคินคะคจิุ(Kinkakuji) ทีค่นไทยทัว่ไปรูก้นัในชื่อว่าวดัทองนัน่เอง สาเหตุทีค่นส่วนมาก
เรยีกวดันี้ว่าวดัทองนัน่ก็เพราะว่าอาคารหลกัของวดันี้มสีทีองเหลอืงอร่ามตัง้โดเด่นเป็น
สง่า อยู่ท่ามกลางน ้า เวลามองภาพสะท้อนกก็ลายเป็นภาพที่งดงามไม่แพก้นั เรยีกไดว้่า
ดงัขนาดกลายเป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์หนึ่งของสถานทีท่่องเที่ยวในเมอืงเกยีวโตเลยจรงิๆ
แลว้มอีกีชื่อนึงที่เป็นทีรู่จ้กัของคนทอ้งถิน่นัน่ก็คอื “วดัโระคุงอนจ(ิRokuon-ji Temple)” ที่
แปลว่าวดัสวนกวาง และด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามล ้าค่านี่เองจงึท าให้ได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนจากยูเนสโกให้เป็นมรกดโลกในปี ค.ศ. 1994เดมิทนีัน้วดัแห่งนี้ถูกสรา้งมาเพื่อ
เป็นที่พ านักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมิสุ(Ashikaga Yoshimitsu) และยงัมีไว้เพื่อ
รบัรองแขกระดบัส าคญัๆเท่านัน้ ภายหลงัทีท่่านเสยีชวีติกม็กีารยกทีพ่กัแห่งนี้ใหก้ลายมา
เป็นวดัในนิกายเซน ซึ่งก็กลายมาเป็นวดัวดัคนิคะคุจอิย่างปัจจุบนันี่เอง และด้วยความ
งดงามตระการตาจงึกลายมาเป็นต้นแบบของวดัวดักินคะคุจหิรอืวดัเงนิที่ถูกสรา้งโดย
หลายชายของโชกุนในต่อมา 
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จากนัน้ ศำลเจ้ำเทพอินำริ ที่คนไทยทัง้หลายชอบเรยีกกนัว่าศาลเจ้าแดงหรอืศาลเจ้า
จิง้จอกเป็นศาลเจา้ชนิโต(Shinto) นัง่เอง ถ้าจะพูดว่าศาลเจา้แห่งนี้ฮอตฮติมากที่สุดก็ไม่
ผดิเลยเหน็ได้จากโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ์ต่างๆจะต้องมภีาพของที่นี่ให้เหน็อยู่เสมอที่มี
ความส าคญัแห่งหนึ่งของเมอืงเกียวโต(Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดงัจากประตูโทรอิิ (Torii 
Gate) หรอืเสาประตูสี แดงที่เรยีงตัวกันข้างหลงัศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็น
ทางเดินได้ทัว่ทัง้ภูเขาอินารทิี่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิส์ ิทธ์โดยเทพอินารจิะเป็น
ตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์การเกบ็เกี่ยวขา้ว รวมไปถงึพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมี
จิง้จอกเป็นสตัวค์ู่กายจงึไมน่่าแปลกใจเท่าไหรท่ีจ่ะเหน็รปูปั้นจิง้จอกอยูจ่ านวนมากภายใน
ศาลเจา้นัน่เอง 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ป้ิงย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  OSAKA DAIICHI HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

เช้ำ             รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
รถไฟชินคันเซน ประเทศญี่ปุ่ นนัน้เป็นประเทศแรกที่รเิริ่มคิดค้นรถไฟความเร็วสูง 
เนื่องจากภูมปิระเทศที่เป็นภูเขาเกือบทัง้ประเทศ กับรางรถไฟใหญ่ขนาด 3 ฟุต 6 นิ้ว 
(1,067มิลิเมตร) ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางที่อ้อมกับรถไฟความเร็วสูง  เพราะฉะนั ้น

วนัท่ี 3 ของกำรเดินทำง นัง่รถไฟชินคนัเซน – อทุยำนแห่งชำติฮำโกเน่ –  
 ล่องเรือทะเลสำบอำชิ –หบุเขำโอวำคดุำนิ –  

ออนเซน็+บุฟเฟ่ตข์ำปู 

เช้ำ เท่ียง เยน็ 
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ประเทศญีปุ่่ นนัน้จงึมคีวามจ าเป็นมากขึ้น ในการใชร้ถไฟความเรว็สูงนี้ ในทางตรงขา้มกบั
รางเก่า รถไฟชนิคนัเซน็นัน้มกีฎเกณฑม์าตรฐาน และผ่านอุโมงคม์ากกว่า 

น าท่านสู่ อุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่(Hakone) อยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งไม่ไกลจาก
โตเกยีวใชเ้วลาแค่ประมาณไม่เกนิ 2 ชัว่โมงเท่านัน้ มชีื่อเสยีงเกี่ยวกบับ่อออนเซน็ และก็
ววิภูเขาไฟฟูจ ิเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่คนทัว่ไปนิยมเดินทางมา นอกจากนี้ยงัมี
ทะเลสาบ ขึน้กระเชา้ชมววิ และการล่องเรอือกีดว้ย 

น าท่าน ล่องเรือทะเลสำบอำชิ ซึ่งได้ก่อตวัจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สมัผสักบั
ทศันียภาพทีส่วยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบเปรยีบดัง่สะทอ้นจากกระจกใสบาน
ใหญ่ 
น าเที่ยวชม อุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่ ตัง้อยู่ในจงัหวดัคะนะงะวะ ชื่อเสยีงในด้านน ้าพุ
รอ้นซึง่เกดิจากความรอ้นของภเูขาไฟรวมทัง้ยงัมทีวิทศัน์ของภเูขาไฟฟูจทิีส่วยงาม 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เซท็หม้อไฟ  
 
 
 
 
 
 
 

 หบุเขำโอวำคุดำนิ(Owakudani) ตัง้อยู่ที่เมอืงฮาโกเน่ในจงัหวดัคานากาว่า บอกได้
เลยว่านี่ก็เป็นอกีหนึ่งแลมารก์ที่ต้องมาปักหมุดของเมอืงนี้เลย เรยีกได้ว่านักท่องเที่ยว
ส่วนมากจะต้องมาลิ้มรสไข่ด าแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกนัให้ได้ ซึ่งเจ้าไข่ด าเนี่ยมาจาก
น ้าพุร้อนธรรมชาติล้วนๆเลยโดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีด าเนื่องจากถูกแร่
ก ามะถนั มคีวามเชื่อว่าเมื่อทานไข่ด า 1 ลูก จะมอีายุยนืขึน้ 7 ปี ยิง่กนิยิง่ดเีคา้ว่ากนัว่า
อยา่งนัน้ 

           ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม บุฟเฟ่ตข์ำปยูกัษ์ 
 
 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  KAWAGUCHIKO TOMINOKO HOTEL  หรือเทียบเท่ำ  
 น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือสุขภำพและ

ผิวพรรณท่ีดี 
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             เช้ำ                  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ภูเขำไฟฟูจิ เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงทัว่โลกเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่ น มีความสูงที่สุดใน
ประเทศ 3,776 เมตรเ  หนือระดบัน ้าทะเล มนีักปีนเขามากมายที่ปรารถนาที่จะไปพชิติ
ยอดของมนั “ที่ราบสูงอิซุ”เป็นรสีอร์ทแถบคนัโตที่ได้รบัความนิยม ,มีพิพิธภัณฑ์ที่ไม่
เหมอืนใครมากมาย “เมอืงน ้าพุรอ้นอโิต” ซึ่งขนาบขา้งด้วยทะเลและภูเขาและเป็นที่รูจ้กั
ในฐานะของ “เมอืงน ้าพุรอ้น” ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของอซิุ ส่วน “ทางตะวนัตกของอซิุ”
นัน้เต็มไปด้วยชายฝัง่ทะเลที่สวยงามและน ้าพุรอ้นที่คอยช่วยคลายความเหน่อยล้าของ
นกัท่องเทีย่ว น ้าพุรอ้นกลางแจง้ทีส่ามารถชมภเูขาไฟฟูจกิม็ไีวค้อยบรกิาร 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  YOGAN ONSEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนอเุอโนะ (Ueno Park) เรยีกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ที่ถ้ามา
แถวๆย่านอุเอะโนะรบัรองว่ามาแล้วไม่ใช่นัง่พักผ่อนเพลินๆเฉยๆแน่นอน เพราะ
สวนสาธารณะแห่งนี้ไม่ใช่แค่เพยีงสวนธรรมดาๆนะคะ แต่ข้างในบอกเลยว่าครบเครื่อง
มากๆ โดยภายในมีทัง้ว ัด ศาลเจ้า ทะเลสาบ และสว   นสัตว์ มีต้นไม้มากมาย ให้
บรรยากาศร่มรื่นจงึเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพกัผ่อนกนั ช่วงปกติที่ว่าคนนิยม
มาแลว้บอกเลยว่าจะพคีสุดๆกช็่วงฤดูใบไมผ้ลขิองทุกๆปีนี่เอง จากการทีม่ตี้นซากุระเรยีง
รายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มจี านวนมากกว่า 1,000 ต้น ซึ่งมกัจะ
บานช่วงประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึต้นเดอืนเมษายน ท าให้ดงึดูดผูค้นจ านวนมากมา
เยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรอืทีเ่รยีกกนัว่า เทศกาลงานฮานาม ิบอเลยว่าถงึช่วง

วนัท่ี 4  
ของกำรเดินทำง 

ภเูขำไฟฟจิู ชัน้ 5 – ชมซำกรุะ สวนอเุอโนะ – 
วดัอำซะกสุะ – ช้อปป้ิงชินจกุ ุ

เช้ำ เท่ียง เยน็ 
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นัน้คนจะแน่ไปอยู่บา้งแต่กค็ุม้นะคะ เพราะซากุระบานสะพรัง่พรอ้มๆกนัเตม็พืน้ทีไ่ปหมด
นี่เป็นอะไรที่สวยจนเกนิบรรยายจรงิๆ ยิง่ถ้ามาในช่วงเทศกาลงานฮานามยิิง่จะได้สัมผสั
ถงึวฒันธรรมของญีปุ่่ นแบบจรงิจงัอกีดว้ย 
 จากนัน้ วดัอำซะกสุะ ที่มหีลายๆชื่อที่คนนิยมเรยีกขานกนัทัง้วดัอาซากุสะ หรอืวดัโคม
แดง  (Asakusa Kannon Temple) เป็นวดัใหญ่ในย่านอาซากุสะและ) เป็นหนึ่งในวดัที่
เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวดัหนึ่งของเมอืงโตเกยีว  โดยจะมถีนนนากามเิสะที่เป็น
ถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวดัที่จะเต็มไปด้วยรา้นค้ามากมาย บอกเลยว่านักท่องเที่ยว
เกอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ตไ์ม่มใีครไม่รูจ้กัวดันี้แน่นอน ยิง่ในหมู่คนไทยแลว้ล่ะกเ็รยีกไดว้่าถา้ไป
โตเกยีวต้องไปแวะเจมิวดันี้แทบจะทุกคน โดยภาพส่วนใหญ่กจ็ะเหน็แชะๆภาพพื้นหลงั
เป็นโคมแดงอนัใหญ่ๆที่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์ส าคญัมากๆของวดัแห่งนี้เลยทีเดยีว 
ความนิยมเหน็ง่ายๆเลยจากการทีม่ผีูค้นเดนิทางมาสกัการะและเทีย่วชมได้ทัง้ตวัวดัและ
บรเิวณภายนอกแบบไมข่าดสายเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ย่ำนช้อปป้ิงชินจูกุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายและ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรอืสนิค้าที่จะเอาใจคุณ
ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้  แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรบัวยัรุน่ เครือ่งส าอาง
ยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ 
 
 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ชำบสูไตลญ่ี์ปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.talonjapan.com/nakamise/
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น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 
 
 
 
 
 
 

   

          เช้ำ                                รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 อิสระเตม็วนัหรือ ซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ เต็มวนั ไม่มีรถโค้ชตลอดวนั / 
เดินทำงโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร)์ 
เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึง่เตม็ไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญ
ภยั ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเครื่องเล่น
ในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์เหมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, 
ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บ้านผสีงิ, ตื่นเต้นกบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่
เรอืผจญภยัในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมพีูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ 
LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์ูนที่ท่าน
ชื่นชอบของ WALT DISDEY  
**ราคา ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,800 บาท  
**ราคา เดก็ 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท 
ส าหรบัท่านที่เลอืกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทาง
จากมคัคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อนัทนัสมยัของ
มหานครโตเกยีวศูนยร์วมวยัรุน่แหล่งชอ้บป้ิงชื่อดงั  
ย่ำนฮำรำจูก ุท่านจะได้พบกบัการแต่งตวัที่เป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยัรุ่น
ญี่ปุ่ นเพลดิเพลนิกบัการช้อบป้ิงกบัรา้นค้าหลากหลายสองฝัง่ถนนทาเคชติะ และ โอโม
เตะซนัโด  
ย่ำนชิบูย่ำ ย่านวยัรุ่นชื่อดงัอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกบัแฟชัน่
ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจากรา้นค้ามากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 
109” ตกึชื่อดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของยา่นนัน้  

         เท่ียง   อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  
อิสระเตม็วนัหรือ ซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 

         ค ำ่                 อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  
   ถึงเวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฮำเนดะ  

วั น ท่ี  5  ข อ ง ก ำ ร
เดินทำง 

อิสระช้อปป้ิงในเมืองโตเกียว หรือ ซ้ือเพ่ิมโตเกียวดิสนีย์
แลนด ์

เช้ำ - - 
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        00.20 น.          ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 611 
       05.25 น.            เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร      

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ 
1 ผู้ใหญ่+1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว เพ่ิม 

มีนำคม 2562 54,900 51,900 51,900 48,900 8,900 

รำคำไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

34,900 31,900 31,900 28,900 - 

รำคำเดก็ทำรก อำย ุต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ต้องมีผู้เดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึ้นไป*** 

หำกมีผู้เดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 

 

วนัท่ี 6 ของกำรเดินทำง สนำมบินฮำเนดะ – กรงุเทพ    
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 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ทศันาจรตามเสน้ทางรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 
 รำคำน้ีรวมภำษีน ้ำมนั ณ. วนัท่ี 29 ส.ค. 2561  และ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรบัภำษีน ้ำมนัขึ้น 

หำกทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติม โดยทำงบริษทั จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้  
 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการน าเทีย่วทีร่ะบุเท่านัน้   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้     
 ค่าอาหาร เครือ่งดื่มตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้       
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 
 ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไมเ่กนิ 30 กก. 
 บรกิารน ้าวนัละ 1 ขวด  
 บรกิาร WIFI ฟรบีนรถบสั 
 ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดอืน – ไมถ่งึ 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิ 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 
 

 
 
 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์   
       ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่มและอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิจาก 
 รายการทีท่างบรษิทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าสายการบนิก าหนด คอื 20 กโิลกรมัต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรบัคนต่างดา้วทีก่ลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษนี ้ามนัทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพ่ิมจำกรำคำค่ำทวัร ์
 
 
 
 
 

เมือ่ท่านท าการจองทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็มดัจ าค่าทวัรท์่านละ  10,000-20,000 บาท (ขึน้อยู่
กบัช่วงเวลาทีเ่ดนิทาง หรอืกฎของสายการบนิ)  ส่วนทีเ่หลอืตอ้งช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ  
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***กรณุำพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร*์** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร ์ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้รบัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วนั    ไมเ่กบ็ค่าใชจ้า่ย 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ้่าย  75 % ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์
 ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ หกัค่าใชจ้า่ย 100% 

*** ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ กต็าม 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด*** 

 
 
ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่าน
จะต้องช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ และกำรจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็น
ผู้ก าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และได้ด าเนินการออกตัว๋
เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
 
ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั  
 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ
หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั 
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  กรณีมงีานจดัประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองสมัภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหรบัน ้าหนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไมอ่าจปฏเิสธได้ 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 
    ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตให้น าขึน้เครื่องได้ ต้องมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวาม
กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 
นิ้ว)  
   กรณีทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายทีส่มัภาระน ้าหนักเกนิ 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 
   ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 
หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก ผูโ้ดยสำรท่ีเดินทำงต้องรบัทรำบ และยินยอม ก่อนกำรเดินทำง 

1. รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม  เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั 
อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทาง
บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาต
ภยั อคัคภียั  ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยงัคงให้บรกิาร
อยูเ่ป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณดีงันี้ 
** กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผู้เดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคนเขา้
เมอืงหา้มเดนิทาง  
** กรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืง ให้กบัชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที่
พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกิดเหตุกำรณ์
ดงักล่ำว 
 
 
 
 


