
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง ราคา 

07 – 11 มีนำคม 2561 41,900.- 
 

 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดนิทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ ( 23.15-06.55 )   ✈ 

 
2 

นำริตะ – วนอุทยำนฮำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นำท ี– หุบเขำ   
โอวำคุดำนิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอำท์เลท็ – ยำมำนำชิ    

-   KASUGAI VIEW HOTEL   
OR  SIMILAR 

3 
อซิำว่ำ – FUJI TEN SKI RESORT – เทศกำลชมดอกซำกรุะ 
เมืองมตัซึดะ – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

  - 
OMORI TOKYU  HOTEL  
OR  SIMILAR 

4 
โตเกยีว – วดัอำซะกซุ่ำ – หอคอยโตเกยีวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) –               
ช้อปป้ิงอเิคะบุคุโระ – ฮำรำจูก ุ 

 - - 
NARITA AIRPORT 
RESTHOUSE  OR  SIMILAR 

5 
 โตเกยีว – ไร่สตรอเบอร์ร่ี –เมืองเก่ำซำวำระ – ช้อปป้ิง                              
เอออนมอลล์ – สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพฯ  ( 17.30-22.30 ) 

 - ✈  

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 

วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ 

1900  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C   
(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง 
ดงันั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

 2315 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน  TG 682  
  (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง ฮำเนดะ – วนอุทยำนฮำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นำท ี– หุบเขำ โอวำคุดำนิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอำท์เลท็ – ยำมำนำชิ    
0615 ถึงสนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

     
น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่” ซ่ึงถือว่าเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้น าท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด”   สัมผสัความงามราวกบัภาพวาด           
ของทิวทศัน์ของ “ทะเลสำบอำชิ” (ใช้เวลำล่อง 15 นำที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดำดฟ้ำเรือ” เพื่อ
บนัทึกภาพความงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงั…  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางโดยรถโคช้มุ่งหนา้สู่ “หุบเขำโอวำคุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมา
ของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพนัปีก่อน ท าให้เกิดบ่อน ้ าร้อนผุดข้ึนมาจากใตดิ้น น ้ าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของ
ก ามะถนัอยูด่ว้ย ... ชมบ่อน ้ าแร่ก ามะถนัท่ีสามารถตม้ไข่ไห้สุกได ้และไข่ท่ีตม้ จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสีด าสนิท ... 
พร้อมชิม “ไข่ด ำ” โดยเช่ือกนัว่าเม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืนยาวข้ึน 7 ปี... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่                    
“โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม Tomei Expressway ท่ีเช่ือม
ระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกับการเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีได้
รวบรวมกวา่ 165 แบรนด์ดงัไม่วา่จะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent 
Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา้ 
Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ ... นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ 
อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกวา่ในห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกว่า 
400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั ... 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัพร้อมทั้งอาบน ้ าแร่ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผ่อนกบัการลองอาบ 
“โอนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่นและพกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 



ทีพ่กั : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำต”ิเพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วนัทีส่ำม  อซิำว่ำ – FUJI TEN SKI RESORT – เทศกำลชมดอกซำกรุะ เมืองมตัซึดะ  – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  

 
น าท่านสัมผสักับประสบการณ์ความสนุกสนานท่ี “ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท” (Fuji Ten Ski Resort) ลานสกีและ                           
ท่ีพกัท่ีตั้ งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ... ท่านจะได้สัมผสักับ “หิมะ” ท่ีตกในช่วงปีใหม่ ... หากมีเวลาพออิสระให้ท่าน                             
ได้เลือกสัมผสัประสบการณ์ใหม่ อาทิ ต่ืนเต้นกับการล่ืนไถลด้วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือก
เพ ลิด เพ ลินกับการ  “นั่ ง เ ล่ื อนหิมะ ” ท่ี ท่ านจะสามารถนั่ ง ด่ื มด ่ า กับทัศ นี ย์ภ าพ ท่ีถู กปกคลุมด้วย หิมะ                                                
ท่ีดูแลว้สะอาดตายิง่นกั (ม ีSlade ให้บริกำร / ไม่รวมอตัรำเช่ำอุปกรณ์และชุดส ำหรับเล่นสก)ี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

   

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่งาน “Matsuda Cherry Blossom Festival” พาท่านชม “เทศกำลดอกซำกุระ” ท่ีเมือง                     
มาซึดะ จงัหวดัคานากาวะ (เร่ิมวนัท่ี 11 ก.พ. – 16 มี.ค.) ... ซากุระในประเทศญ่ีปุ่นมีหลากหลายพนัธ์มาก พนัธ์ุหน่ึงท่ี                                  
ผลิดอกออกมาเร็วท่ีสุดคือพนัธ์ุ “คำวำซึ” (Kawatsu Sakura) ซ่ึงจะไดเ้ห็นประมาณกลางเดือนก.พ.-ตน้เดือนมี.ค. ... 
ดอกซากรุะพนัธ์ุคาวาซึจะมีสีชมพูเขม้ ท่ีน่ีจะปลูกไวป้ระมาณจ านวน 260 ตน้ บนภูเขามาซึดะ ทิศตะวนัตกของจงัหวดั
คานากาว่า (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญ่ีปุ่น                             
ท่ีคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นและเทคโนโลยีล ้ ายุคมากมาย... เพื่อเดินทางไปยงั “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ                              
ณ ยา่นการคา้ “ชินจูก”ุ  หรือ “ศูนย์กลำงที่สองแห่งนคร”  ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของ นครโตเกียวในปัจจุบนั                     
ท่ีสามารถแบ่งออกเป็น  2  ฝ่ังใหญ่ๆ ดว้ยกนัคือ ฝ่ังทิศตะวนัตก เป็นย่านธุรกิจท่ีเต็มไปดว้ยอาคารส านกังานสูงระฟ้า 
โรงแรมหรู และ เป็นท่ีตั้งของอาคารศาลาวา่การ Tokyo Metropolitan Government ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการปกครอง                  
ของมหานครโตเกียว และ  ฝ่ังทิศตะวนัออก เป็นย่านแห่งสีสันท่ีเต็มไปด้วยศูนย์การค้า ร้านขายสินค้าแฟชั่น                              
ร้านสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายสินคา้ลดราคาและสินคา้มือสอง ร้านอาหาร และยา่นคาบูกิโชะซ่ึงเป็นแหล่งบนัเทิง
ยามราตรี ท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ...เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้จากร้านคา้ต่าง ๆ มากมาย ในยา่นน้ี ไม่วา่จะเป็น                    
เค ร่ืองส าอางยี่ห้อดัง  ๆ เ ส้ือผ้า และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆ ในสไตล์แบบญ่ีปุ่น  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล                                 
กลอ้งถ่ายวีดีโอ MP-3, Walkman, CD-Player วิทยุ คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เป็นตน้ นอกจากนั้น                    



ท่านยงัจะได ้เห็นแฟชัน่การแต่งตวั และวฒันธรรมต่าง ๆ ของเด็กวยัรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ในกรุงโตเกียว               
ท่ีนบัไดว้า่มีสไตลใ์นแบบความเป็นตวัของตวัเอง 
*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อค ำ่อสิระตำมอธัยำศัย ...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ 
ในย่ำนชินจูก ุ*** 

  ทีพ่กั : OMORI TOKYU HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่ โตเกยีว – วดัอำซะกซุ่ำ – หอคอยโตเกยีวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) – ช้อปป้ิงอเิคะบุคุโระ – ฮำรำจูก ุ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

   

น าท่านเดินทางสู่ “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” ว ัดเ ก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว . ..  เ ชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก                             
“องค์เจ้ำแม่กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ                            
“โคมไฟขนำดยักษ์”  ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองราง                            
ของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะได้ชมและซ้ือสินคา้ของฝาก                         
ของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้ พ้ืนเมือง  “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม,                    
หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือก ชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตามอธัยาศัย ... แลว้น าทุกท่าน                     
เดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกำยทรี”  (Tokyo Sky tree) 
หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก...  เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 
เมตร สามารถท าลายสถิติความสูง ของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็นทาวเวอร์ 
ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกำยทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยี                 
แนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกซุ่าท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ 

   

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ “อิเคะบุคุโระ” เป็นอีกหน่ึงย่านท่ีคึกคักของโตเกียวมีสถานีอิเคะบุคุโระเป็นเหมือน                             
จุดศูนย์กลางของย่าน มี 2 ฝ่ัง ได้แก่ฝ่ังตะวันตก และ ฝ่ังตะวันออก โดยมีสถำนี อิเคะบุคุโระอยู่ตรงกลำง                                
ท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนาน กับการจับจ่ายซ้ือของฝากจากร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น                        
เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงั ๆ ของญ่ีปุ่น อาทิ KOSE SHISEDO, KANEBO ,SK-II เส้ือผา้ และของกระจุกกระจิก                            
น่ารัก ๆ ในสไตล์แบบญ่ีปุ่น , นาฬิกายี่ห้อแบรนด์เนม , เป็นต้น ท่ีราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และ                                         
ท่ีจะขาดไม่ได้เลยคือ ร้ำน 100 เยน ซ่ึงสินค้าทุกอย่าง ภายในร้านเฉล่ีย ราคาจะอยู่ท่ีช้ินละ 100 เยน เท่ากันหมด                         
ท่านจะสามารถหาซ้ือสินค้าได้เกือบทุกประเภทในร้านน้ี ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองเขียน เค ร่ืองส าอางไปจนถึง                            
อุปกรณ์ท าครัวและแต่งสวน นอกจากน้ียงัมีห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่อย่าง Tobu และ Seibu อีกด้วย                                       
ท่ีฮิตอีกท่ีนึงท่ีใครไปถึงอิเคะบุคุโระแล้วห้ามพลาดนั่นก็คือ Sunshine City เป็นแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่                                      



ท่ีอยู่ไม่ไกลจากสถานีมีจุดชมวิว, สวนสนุก และมี Aquarium อยู่ในตึก …น าท่านช้อปป้ิงต่อท่ี “ฮำรำจูกุ”                               
แหล่งรวมวยัรุ่นท่ีทนัสมยัสุดๆชาวปลาดิบ ... ต่ืนตาต่ืนใจกบั “แฟช่ัน” หลากหลายสไตล์ท่ีท่านจะไม่เคยพบเห็น                           
ท่ีไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ ท่ีเสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนช่ือดัง  อาทิ ซากุระ                                        
สาวน้อยมหัศจรรย ,์ ลามู ทรามวยัจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นตน้ หรือบางท่ีก็หลุดมากจากเกมส์เพลย ,์                      
แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องท่ีคลัง่ไคล ้  หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ... อิสระให้ท่าน                                    
ได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดท่ีหาชมไม่ได้ในชีวิตประจ าวนั ... ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการ “ช้อปป้ิง”                           
สามารถเดินเลือก “ชมและซ้ือ”  สินคา้มากมายท่ีมีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ท่ีท่านจะไดเ้ป็นเจา้ของ
เพียงผู ้เ ดียวในโลกท่ี  “ถนนเทคำชิตะ”  ซ่ึงคราคร ่ าไปด้วยผู ้คนมากมายและสินค้าหลายหลายแบบ                                              
ใหท่้านไดเ้ลือกสรรกนัตามอธัยาศยั ... 
*** เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัและม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อย
จากร้านคา้ต่างๆ ในมหานครโตเกียว *** 

  ทีพ่กั :  NARITA AIRPORT RESTHOUSE หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ  โตเกยีว – ไร่สตรอเบอร์ร่ี – เมืองเก่ำซำวำระ – ช้อปป้ิงเอออนมอลล์ – นำริตะ – กรุงเทพฯ   
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปสนำมบิน) 

                   

น าท่านไปเพลิดเพลินกับการเ ลือกชมและซ้ือสตรอเบอร์ ร่ี  “ไร่สตรอเบอร์ ร่ี” ของชาวญ่ี ปุ่นท่ี มีการปลูก                                  
อย่ า งพิ ถีพิถันและได้รับการ ดูแล เอาใจใ ส่ ทุกกระบวนการทุกขั้ นตอน ท า ให้ผลของสตรอเบอ ร์ ร่ีนั้ น                                  
มีสีแดงสด ขนาดใหญ่ และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า ... ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์ร่ีและ                              
ท่ีส าคัญคือ ท่านสามารถ ชิมสตรอเบอร์ร่ีในไร่น้ีได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง...แล้วน าท่านเข้าประต ู                             
ทะลุมิติย ้อนยุคไปย่านเมืองเก่า ณ “เมืองซำวำระ” เขตพ้ืนท่ี ท่ีย ังคงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของอาคาร                                
บ้านเรือน ท่ีตั้ ง เ รียงรายมาตั้ งแต่สมัยโบราณท่ี “ดำชิไคคัง”. . . ถนนสายน้ีมีแม่น ้ าไหลผ่านอย่างสงบร่มร่ีน                                      
คลองสายน้อยๆตัดผ่ าน  บ้ าน เ รื อน  ซ่ึ ง ได้ รับการคัด เ ลื อกจ าก รัฐบ าลให้ เ ป็ นอ าค ารและบ้ าน เ รื อน                                                     
ส่ิงปลูกสร้างท่ีส าคญั สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิต ร้านค้าในสมัยเอะโดะได้เป็นอย่างดี ... เมืองซาวาระ                               
มีความเจริญอย่างยิ่งในสมัยเอะโดะ (1603-1867) ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการขนส่งส าหรับการจัดส่งข้าวเป็นทุน                            
ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของซาวาระ ตั้ งอยู่ริมคลองและเป็นท่ีรู้จักกันว่าเป็น “ลิตเติ้ลเอะโดะ” จึงได้รับ                                   
การข้ึนทะเบียนเป็นยา่นอนุรักษอ์าคารประวติัศาสตร์ส าคญั ในปี ค.ศ.1996 ...  



 

น าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลำซ่ำ” ศูนย์รวมสินค้าชั้ นน าต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทันสมัย                                
สไตล์ญ่ีปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น                 
อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้ำน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ซ่ึงบางร้าน
ไม่ตอ้ง เสียภาษีสินคา้ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกด้วย ... นอกจากน้ียงัมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ..                  
อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ.. 
***เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อเที่ยงอิสระตำมอัธยำศัย...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำ
ต่ำงๆ *** 
สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินนำริตะ”  

1730  เดินทางจากสนำมบินนำริตะโดยสายการบิน Thai Airways  เท่ียวบิน  TG 677 

2230  ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

       หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 
 

 
 

 

 
อตัราค่าบริการ  

ผูใ้หญ่                                                                                ท่านละ 41,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 37,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 37,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 31,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                        ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  
(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบัตเิหตรุะหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    
 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 

 
กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 



กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า  หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วี 
ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน  
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมำยเหตุ  
  

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านท า
ความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือ 
 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่ำนเอง... 


