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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตยอ์ุทยั  

สู่เมืองโอซำก้ำ นำโกย่ำ ชิสึโอกะ โตเกียว โยโกฮำม่ำ 
 

โอซำก้ำ ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน ดนิแดนแห่งความสนุก เพลดิเพลนิและสนุกสนานกบั
เครือ่งเล่นนานาชนิดจากภาพยนตรช์ื่อดงัจาก “HOLLYWOOD” โดยฉพาะ THE 
WIZARDING OF HARRY POTTER ทีใ่หคุ้ณสนุกไดไ้มต่อ้งไปไกลถงึอเมรกิา และ
สนุกไปกบัโซนใหมล่่าสุดกบัเหล่ามนิเนี่ยนสุดน่ารกั 

ชิสึโอกะ ทะเลสำบฮำมำน่ะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น 

ยำมำนำชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องภเูขาทีสู่งทีสุ่ดในญีปุ่่ น ภเูขำไฟฟจิู,  
 ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภเูขาไฟฟูจทิี ่ศำลเจ้ำอำรำครุะ เซน็เกน็ 
 เยีย่มเยอืนหมูบ่า้นน ้าใสโอชิโนะฮคัไค ทีต่ดิอนัดบั1ใน100 เรือ่งความใสสะอาดของน ้า, 

เพลิดเพลินกบักำรเกบ็ผลสตรอเบอรร่ี์ทำนสดๆ จำกสวน 

โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอำซำกสุะ, ชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งใจกลางกรงุโตเกยีว 
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ย่ำนชินจกุ,ุ อิออน จสัโก้ แหล่งชอ้ปทีร่วมสนิคา้ไวห้ลากหลาย และอสิระเตม็วนัให้
ท่านไดเ้ลอืกเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตนเอง 

ไซตำมะ เดนิเล่นชมสถาปัตยกรรมเมอืงโบราณที ่เมืองคำวำโกเอะ 

โยโกฮำม่ำ พิพิธภณัฑร์ำเมง็ สถานทีท่ีร่วบรวมรา้นราเมง็ชื่อดงัจากเมอืงต่างๆ ทัว่ประเทศญีปุ่่ น 
 

พิเศษ!!! ทานบฟุเฟตข์าป ู

ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 11-17 / 12-18 / 13-19 เมษำยน 2561(ช่วงเทศกำลสงกรำนต)์ 

วนัแรก               สนำมบินสวุรรณภมิู  

 

20.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย  
เพ่ือท าการเชค็อินและเตรียมตวัเดินทาง  

23.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
 

วนัท่ีสอง              สนำมบินคนัไซ >> สวนสนุกยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน >> นำโกย่ำ 

 

 
 
 
 
 
 
 

07.00 น.   เดินทางถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน ทีทุ่่มทุนสรา้งอย่างมหาศาล
บนพืน้ทีก่ว่า 100,000 ตารางเมตร ตื่นตากบัโรงถ่ายภาพยนตร ์ทีแ่บ่งออกเป็นโซน เช่น 
ฮอลลวีูด้ ชมฉากจ าลองของนิวยอรค์ ฉากจ าลองเมอืงซานฟรานซสิโก เป็นต้น, ท่านจะ
ไดส้มัผสับรรยากาศการต่อสูแ้ละการไล่ล่าทีดุ่เดอืดเรา้ใจ สนุกสนานตื่นเต้นกบัการหอ้ย
โหนโจนทะยานไปกบัซุปเปอรฮ์โีร่สายพนัธุ์ใหม่ Spider Man, สนุกสนานไปกบัการ
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ล่องเรือพร้อมฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาล่าเหยื่อขณะล่องเรือ  และฉากอื่นๆ ที่
หวาดเสยีวจากเรื่อง Jaw, ยอ้นอดตีไปในยุคดกึด าบรรพ์กบัฉากจ าลองเรื่อง จูราสสคิ
พารค์ (Jurassic Park) พบกบัเหล่าไดโนเสารน์านาชนิด สนุกต่อกบัการชมการไล่ล่าใน
ฉากเรื่อง วอเตอรเ์วลิด์ (Water World) พบกบัฉากคาวบอย สตัน๊แมนโชว์ และการ
แสดงของบรรดาสตัว์แสนรู้ที่ใช้ประกอบฉากในภาพยนตร์ หรือคุณหนูจะเลือก
สนุกสนานที่ สนู๊ปป้ี สตูดโิอ (Snoopy Studios) เพลดิเพลนิกบัเครื่องเล่นนานาชนิด 
และพบกบัสนู๊ปป้ีและเหล่าผองเพื่อนมากมาย, สมัผสักบั “The Wizarding World of  
Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตำซีช่ือดงัอย่ำงแฮรร่ี์ พอตเตอร ์ 
ดว้ยงบก่อสรา้งราว 500 ลา้นดอลลารส์หรฐั (ราว 16,000 ลา้นบาท) โดยภายใน The 
Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปดว้ยเครื่องเล่นและสถานทีเ่ด่นๆ ที่
จ าลองมาจากในหนงัสอืดงั เช่น หมู่บา้นฮอกสม์ีด้ (Hogsmeade Village) ปราสาท ฮอก
วอตส ์(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden 
Journey ride) เป็นต้น และล่ำสุดกบักำรเปิดตวัอย่ำงเป็นทำงกำรของโซนใหม่ 
Minions Park อนิเมชัน่ช่ือดงั ท่ีเหล่ำตวักำรต์ูนมินเน่ียนจะมำป่วนทุกท่ำนให้
สนุกเพลิดเพลินไปกบัเมืองจ ำลอง 

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั   
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม APA NAGOYA HOTEL SAKAEหรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสำม              นำโกย่ำ >> ทะเลสำบฮำมำน่ะ >> ยำมำนำชิ >> ศำลเจ้ำอำรำครุะ  
                             เซน็เกน็ >> ภเูขำไฟฟจิู  

 

 
 
 
 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00น. น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสำบฮำมำน่ะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลขนาดใหญ่ และยงั

เป็นจุดแวะพักรถที่ใหญ่ที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยว  ภายในบริเวณนัน้ จะมีร้านค้า
มากมายหลากหลายทีข่ายสนิคา้ทีม่สี่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิม้ลองพายปลา
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ไหลและเลอืกซื้อผลติภณัฑต่์างๆ กลบัไปเป็นของฝาก จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมืองยำ
มำนำชิ ระหว่างทางเชญิท่านเพลนิตากบัทศันียภาพอนัแสนงดงามของสองขา้งทางที่
อุดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาต ิ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย เดนิทางสู่ศำลเจ้ำอำรำครุะ เซ็นเกน็ เพื่อเขา้ชมเจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยี์ขนาดใหญ่สี

แดงห้าชัน้ ตัง้อยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิใน
ระยะไกลได้อย่างชดัเจนและงดงาม ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลกึถึงสนัติภาพปีค.ศ.1963 
ท่านจะได้ชมและเก็บภาพทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ่วมกบัเจดีย์ห้าชัน้ 
จากนัน้เดนิทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภำพภมิูอำกำศ) ที่ระดบั
ความสงู 2,500 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ
กบัภูเขาไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ามสีดัส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัไม่ดบัสนิท และมคีวามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นจาก
ดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิ
ทางเขา้สู่ทีพ่กั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม FUJISAN GARDEN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรโรงแรมท่ีพกั  
*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษท่ีมีขำปู ให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปูพร้อมน ้ำจ้ิมสไตล์
ญ่ีปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด ***  

                         จำกนั้นอิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่
น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีส่ี                 ยำมำนำชิ >> โอชิโนะ ฮคัไค >> เกบ็สตรอเบอรร่ี์ >> โตเกียว >> ชินจกู ุ 

 

 
 
 
 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์โอชิโนะ ฮคัไค บ่อน ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบน
ภูเขาไฟฟูจ ิที่ใชเ้วลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดนิและแทรกซมึไปยงับ่อน ้าแต่
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ละบ่อ ดงันัน้น ้าที่อยู่ในบ่อจะเป็นน ้าที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปีค.ศ.1985 สถานที่
แห่งนี้ยงัได้ถูกเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีี่สุดของญี่ปุ่ น
อกีดว้ย จากนัน้เดนิทางสู่สวนสตรอเบอรร์ี่ เพื่อใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์การเกบ็
สตรอเบอรร์ีส่ดๆ ทาน ซึง่การปลูกผกัและผลไมใ้นประเทศญี่ปุ่ นนั ้น จะเน้นในเรื่องของ
ความสะอาดและปลอดสารเคม ีท่านสามารถเดด็ทานไดใ้นทนัทโีดยไม่ต้องกลวัสารเคมี
ปนเป้ือน  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ศูนยก์ลางเศรษฐกจิการคา้

และเป็นเมอืงแห่งแฟชัน่ อสิระใหท้่านได้ชอ้ปป้ิงทีย่่ำนชินจกู ุทีไ่ม่ว่านักท่องเทีย่วจาก
ชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปป้ิงที่ย่านแห่งนี้  เนื่องจากมสีนิค้ารองรบักบัความต้องการของ
นกัท่องเทีย่วไมว่่าจะเป็นแบรนดเ์นมชัน้น า สนิคา้น าสมยั ขนมญี่ปุ่ นทัง้แบบเก่าและใหม ่
ไปจนถงึรา้นอาหารหลากสไตล ์อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิช่น สนิคา้
อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอาง ฯลฯ 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
โรงแรมท่ีพกั DAY NICE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

วนัท่ีห้ำ                อิสระท่องเท่ียวด้วยตวัท่ำนเอง  หรือซ้ือทวัรโ์ตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์

 

 
 
 
 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
อิสระเต็มวนั ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว หรือแหล่งช้อปป้ิงต่างๆ ด้วยตวั
ท่านเอง หรือจะเลือกซ้ือทวัรดิ์สนียแ์ลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนียแ์ลนดท่์านละ 
2,500 บาท ซ่ึงราคาน้ียงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์) ***ราคาอาจมีการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีความผนัผวนสงู*** 
โตเกียวดิสนียแ์ลนด์ โลกแห่งจนิตนาการ ซึง่เป็นดสินียแ์ลนด์แห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศ
สหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1983 จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้างกว่า 600 ลา้นบาท 
ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด (ไมจ่ ากดัจ านวนการเล่น) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ 
ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นจากภาพยนตร์การตูนเรื่องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
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เบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผสีงิใน 
Haunted Mansion สมัผสัความน่ารกัของตุ๊กตาเดก็นานาชาตใินโลกใบเลก็ Small World 
ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินีย์แลนด์  อกีทัง้ยงัจะได้
สมัผสักบัตวัการต์นูเอกจากวอลท ์ดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการ์ตูน
อกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์ 
โตเกียวสกายทรี หรอืทีเ่รยีกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรงุโตเกยีว สิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ นโดยมคีวามสงู 634 เมตร สงูเป็นอนัดบัสอง
ของโลกรองจากเบริจ์คาลฟิาในดูไบซึง่มคีวามสูงถงึ 828 เมตร ซึง่หอคอยแห่งนี้มจีุดชุมววิ
ส าหรบันักท่องเทีย่วแบ่งได้ 2 ระดบัความสูง คอื จุดชมววิทีค่วามสงู 350 เมตร และ 450 
เมตร และมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสญัญาณกระจายเสียง ร้านค้า 
รา้นอาหาร และอืน่ๆ อกีมากมาย  
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เคารพของคนโตเกยีว สร้างขึ้นโดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในชว่งวนัปีใหมค่นโตเกยีวนิยมมาขอพรทีศ่าล
เจ้าแห่งนี้ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลาง สวนโยโยก ิ สวนทีม่ตี้นไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนต้น ท าใหดู้
เหมอืนกบัว่าศาลเจา้แหง่นี้ตัง้อยูภ่ายในป่า 
กินซ่า ยา่นทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหมส่ดุทกุยคุทกุสมยั มรีา้นขายสนิคา้แบรนด์
เนมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายต่อหลายรา้นตัง้อยูเ่รยีงราย  
ชิบูย่า ย่านช้อปป้ิงทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่ น รวมถึง
นกัทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืนซึง่มทีกุสิง่พรอ้มสรรพสนองตอบ ดว้ยเหตุนี้เองท าใหย้่านนี้พลุกพล่าน
ดว้ยผูม้าเยอืน 
ฮาราจูก ุศนูยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกไดว้่าหลุดโลกมาอวดโฉม
กนั ในวนัอาทติย์เด็กเหล่านี้จะมารวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตาซ ีปีศาจ คขิุอาโนเนะน่ารกัๆ 
และในย่านนี้ยงัมแีหล่งชอ้ปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไปดว้ยรา้นขาย
ของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟู้ด ร้านเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆ 
มากมาย รา้น 100 เยน หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัแบบสบายๆ บนถนนโอโมเตะซนัโด ดว้ย
บรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
อะคิฮาบาร่า ยา่นการคา้ชือ่ดงัทีส่ดุเกีย่วกบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล เกมสต์่างๆ   

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

โรงแรมท่ีพกั DAY NICE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

วนัท่ีหก              โตเกียว >> ไซตำมะ >> เมืองเก่ำคำวำโกเอะ >> โตเกียว >> วดัอำซำกสุะ 
                           >> อิออน มอลล ์>> โยโกฮำม่ำ >> พิพิธภณัฑร์ำเมง็ >> สนำมบินฮำเนดะ 
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เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่จงัหวดัไซตำมะ น าชมเมืองคำวำโกเอะ ซึง่เป็นเมอืงเก่าทีม่มีา

ตัง้แต่สมยัยคุเอโดะทีม่กีารอนุรกัษ์สภาพบา้นเมอืงเก่าและบรรยากาศไวอ้ย่างดี บรเิวณ
ที่เป็นเมอืงเก่าก็ยงัเปิดท าการค้าและยงัคงขายสินค้าจ าพวกของที่ระลึกและสินค้า
ทอ้งถิน่ภายในตกึที่เคยใช้เป็นคลงัสนิคา้สมยัก่อน แต่ได้ท าการสรา้งใหม่ให้คงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบเดมิ แต่เปลี่ยนวสัดุที่ใช้ในการก่อสรา้งให้เป็นวสัดุกนัไฟ เนื่องจาก
สมยัเอโดะ บา้นเรอืนสรา้งดว้ยไมแ้ละกระดาษ เมื่อเกดิเหตุไฟไหมก้ม็กัลามไปทัว่เมอืง
อยา่งรวดเรว็ โดยของขึน้ชื่อทีค่าวาโกเอะคอื มนัหวาน ทีร่สชาตหิวานล ้า นอกจากนี้ยงั
มตีรอกขนมหวาน ทีข่ายของจ าพวกขนมหวานโบราณของญี่ปุ่ นอกีดว้ย จากนัน้น าท่าน
เดนิทางกลบัเขา้เมืองโตเกียว 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย เดนิทางสู่ วดัอำซำกสุะ มชีื่ออยา่งเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่

นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะเนื่องจากตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ โดยมี
พระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่ประตูทางเข้าวดัมี
โคมสแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของวดัทีน่ักท่องเทีย่วนิยมถ่ายรูป
ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามนิาร ิแปลไดว้่าประตูสายฟ้า เมื่อผ่านเขา้มา
จะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรีา้นคา้ใหเ้ดนิชมและชมิไดเ้พลนิๆ โดยมขีองที่
ระลกึสไตล์ญี่ปุ่ นให้เลอืกซือ้หา และขนมมากมายทีส่่งกลิน่หอมเยา้ยวนชวนให้ลิ้มลอง 
สุดถนนเป็นซุม้ประตูที่มโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้มหนึ่ง คอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่ง
ขุมทรพัย ์ ท่านสามารถชม โตเกียวสกำยทรี (ภำยนอก) หรอืที่เรยีกว่า The New 
Tokyo Tower แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว จากบรเิวณวดัอาซากุสะ ซึ่งเป็น
สิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร โตเกยีวสกายทรสีรา้งขึน้
เพื่อเป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยุในระบบดจิติอล จากนัน้ให้ท่านช้อปป้ิง ณ 
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ อิออน มอลล ์เพื่อซือ้ของอุปโภคบรโิภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
กาแฟ, ชาเขยีว, ขนมขบเคี้ยว ไปจนถงึเสื้อผา้ เครื่องส าอางคฯ์ลฯ ไดเ้วลาอนัสมควร 
น าท่านเดนิทางสู่เมืองโยโกฮำม่ำ พาท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑร์าเมง็ ราเมง็เป็นบะหมีน่ ้า
ของญี่ปุ่ น ซึ่งมตี้นก าเนิดมาจากประเทศจนี ที่มาของราเมง็เชื่อว่ามาจากประเทศจนี 



 P a g e  | 8 

 

AMAZING GOLDEN ROUTE 7DAYS 4NIGHTS BY TG 11-17 / 12-18 / 13-19 APRIL 2018 

ถงึแมว้่าไม่มปีระวตัศิาสตร์บนัทกึไว้แน่ชดั ราเมง็เริม่เป็นที่นิยมในยุคโชวะ ภายหลงั
สงครามโลกครัง้ที่ 2 แป้งราคาถูกจากสหรฐัอเมรกิาได้เขา้มาสู่ตลาดญี่ปุ่ น และขณะ
เดยีวกบัทีท่หารญีปุ่่ นไดก้ลบัมาจากการรบทีป่ระเทศจนี ทหารญี่ปุ่ นไดคุ้น้เคยกบัอาหาร
จีนมาก่อนท าให้ราเม็งมีการขายได้ดียิ่งขึ้น  พิพิธภัณฑ์ราเม็งถือกันว่าเป็น food 
amusement park  ท่านจะพบการตกแต่งภายในในสไตลย์อ้นยุค มรีา้นราเมง็ใหเ้ลอืก
ชมิกนัตามใจชอบ นอกจากรา้นราเมง็ก็ยงัมรีา้นขนมยอ้นยุค ให้ได้ลองซื้อหากนั ส่วน
ชัน้บนจะเป็นรา้นคา้จ าหน่ายสนิค้าทีเ่กี่ยวกบัราเมง็ เช่น ถ้วยชาม หรอื เสน้ทีเ่อาไวท้ า
ราเมง็ นอกจากนัน้กจ็ะมขีองทีร่ะลกึจ าหน่ายอกีดว้ย 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ พิพิธภณัฑร์ำเมง็ตำมอธัยำศยั 
ได้เวลำสมควรน ำท่ำนสู่ สนำมบินฮำเนดะ เพ่ือท ำกำรเชค็อิน 

วนัท่ีเจด็                สนำมบินฮำเนดะ >> สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย 

 

00.20 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น. ถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
............................................................................................................................................. 

ก าหนดการเดินทาง 11-17 / 12-18  เมษายน 2561  

 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 61,900.-  บาท 31,000.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 55,900.-  บาท 27,900.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 46,500.-  บาท 23,500.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 11,000.-  บาท 11,000.-  บาท 
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ก าหนดการเดินทาง 13-19 เมษายน 2561  

 
หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 59,900.-  บาท 31,500.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 53,900.-  บาท 28,500.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 45,000.-  บาท 23,800.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 11,000.-  บาท 11,000.-  บาท 
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*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 

ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการ
เดินทาง 21 วนัท าการ 
 
การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้
ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไป
ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่าน
ได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่
รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีาร
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
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AMAZING GOLDEN ROUTE 7DAYS 4NIGHTS BY TG 11-17 / 12-18 / 13-19 APRIL 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   


