
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
            

** ตระการตากบัเทศกาล “MEPLE CORRIDOR” อุโมงคเ์มเป้ิลแดง ณ คาวากจิุโกะ  
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE 
** ชมใบไมเ้ปล่ียนสีบน ถนนอโิจนามกิ ิท่ีสวยงามในเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น 
** สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
** อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศัย 1 วนัเต็ม หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 23 - 28 พฤศจิกายน 2561 
    28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 

(หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่วบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบนินาริตะ 
19.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง วดันาริตะซัน - โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ - โอชิโนะ ฮัคไค - เส้นทางเมเป้ิล คาวากูจิโกะ -  
ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 น าท่านชม “วดันาริตะซัน” ตั้งอยูบ่นเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงโดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในวนัข้ึนปีใหม่จะคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นท่ีมาขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เลือกซ้ือ “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้ง
สินคา้พื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกนัเอง จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมท่ี “โก
เทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เลต็” แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมาย ทั้งกระเป๋า 
เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชัน่ สินคา้ส าหรับคุณหนู และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย 

  รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 น าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ท่ีใชเ้วลาอนัยาวนาน  

ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมไปยงับ่อน ้าแต่ละบ่อ ดงันั้นน ้าท่ีอยูใ่นบ่อจะเป็นน ้าท่ีใสสะอาดและสดช่ืนมาก 
ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหล่งน ้าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย  
จากนั้นน าท่านสู่ “เส้นทางเมเป้ิล คาวากูจิโกะ (Kawaguchiko Maple Corridor)” กล่าวกนัวา่เป็นอีกหน่ึงจุดชม
ววิ ท่ีชาวญ่ีปุ่นนิยมมาชม “ใบเมเป้ิล” ท่ีใหสี้แดงส้มแต่งแตม้ความสวยงาม ปลายก่ิงกา้นของตน้โคง้รับเขา้หากนั
มองเห็นไดเ้ป็นลกัษณะคลา้ยอุโมงค ์ใหภ้าพท่ีประทบัใจกบัทุกท่านท่ีมาเยอืน ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากทะเลสาบคาวากู
จิโกะ (ความสวยงามของสีสันใบไม้...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
 พกัท่ี FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

http://bit.ly/2NMk5YE


 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 
 พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน

เซ็น เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 

    
 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ – โอวาคุดานิ(ไข่ด า) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โตเกยีว - โตเกยีว เบย์ อควาไลน์ 
- เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านข้ึนสู่  “ภูเขาไฟฟูจิ” ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบัน ้าทะเล น า
ท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดท่ีทางอุทยานฯอนุญาตให้
ข้ึนไดใ้นวนันั้นๆ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟโดยรอบ จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อ
เดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” โดยรถบสั หุบเขานรก ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลาย
พนัปีก่อน ท าใหเ้กิดบ่อน ้าร้อนผดุข้ึนมาจากใตดิ้น น ้าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก ามะถนัอยูด่ว้ยโดย
ความร้อนของน ้าท่ีผดุข้ึนมานั้นสามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว และไข่ท่ีตม้จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสีด า
สนิทซ่ึงคนญ่ีปุ่นเช่ือกนัวา่ “กินไข่ด าหน่ึงฟองจะท าใหอ้ายยุนืข้ึนเจด็ปี”    
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าทุกท่าน “ล่องเรือโจรสลดั” (ล่องสั้น 10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพื่อใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศ
ธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือกวา่ 3,000 ปีท่ี
แลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” และเดินทางลอดทางด่วนพิเศษซ่ึงเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล หรือ ท่ี
ญ่ีปุ่นเรียกวา่ “โตเกยีว เบย์ อควาไลน์” ซ่ึงความพิเศษของทางด่วนน้ีอยูท่ี่การเป็นทางด่วนท่ีไดรั้บการรับรองให้
เป็นอุโมงคใ์ตท้ะเลผสมสะพานท่ียาวท่ีสุดในโลก ซ่ึงจะแวะจุดพกัรถชมววิตรงบริเวณกลางทาง ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ 
TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” (ห่ิงหอ้ยแห่งทะเล) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายภาพความ
มหศัจรรยข์องส่ิงก่อสร้างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในอ่าวโตเกียว ซ่ึงนอกจากจะเป็นท่ีพกัรถแลว้ท่ีน่ีก็ยงัมีร้านขายของท่ี
ระลึก ภตัตาคาร รวมไปถึงร้านเกมส์ใหพ้กัผอ่นหยอ่นใจกนัอีกดว้ย  
จากนั้นน าท่านสู่ “หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo german village)” ใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของชนบท
เยอรมนัพร้อมชม “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ตอ้นรับวนัคริสตม์าสและวนัปีใหม่ท่ีก าลงัจะมาถึง การประดบั
ประดาตกแต่งไฟดว้ยหลอดแอลอีดีกวา่ 2ลา้นดวงในช่วงฤดูหนาวของท่ีน่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัจิบะและถือ
เป็น “หน่ึงในสามการประดบัประดาไฟท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคตะวนัออก” อีกดว้ย 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัท่ี APA TOKYO BAY MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 



    
 

วนัทีส่ี่ อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศัยด้วยตัวเอง  หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริมสวนสนุกโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ใหท้่านทดลองใชบ้ริการรถไฟสายโตเกียวในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียง และไดช่ื้อวา่เป็นการคมนาคมท่ีเป็นท่ี
นิยมท่ีสุดของคนญ่ีปุ่น ท่านจะสนุกสนานกบัการนัง่รถไฟในญ่ีปุ่น เพื่อประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่อีกรูปแบบ
หน่ึง อิสระชอ้ปป้ิงในกรุงโตเกียว แลว้แต่ความตอ้งการของท่าน เพราะท่ีเมืองโตเกียว ไม่วา่จะไปท่ีไหน ก็ชอ้ป
ป้ิงสนุกไดทุ้กท่ีกนัเลย อาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีก
มากมาย  (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทวัร์) 
 ย่านอาคิฮาบาร่า หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ อิเลคทริคทาวน์ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัท่ีสุดในเร่ืองของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ทั้ง กลอ้งดิจิตอล และเกมส์ต่างๆ มีใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือกนัอยา่งจุใจเลยทีเดียว 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Akihabara Station 
 ย่านอเิคะบุคุโระ ยา่นช็อปป้ิงท่ียิง่ใหญ่และทนัสมยัมากแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น อิสระใหทุ้กท่านเลือกซ้ือ
สินคา้ทนัสมยัต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทนัสมยั เกมส์ใหม่ๆ แฟชัน่สวยงามตามอธัยาศยั 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Ikebukuro Station 
 ย่านชิบุยะ ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนขัแสนรู้ ท่ี
กลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียวอพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวท่ีตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย รับรองไม่มีเอา้ท ์
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Shibuya Station 
 ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญ่ีปุ่น อิสระกบัการชอ้ปป้ิงยงั “ตรอกทาเคชิตะ” สองขา้ง
ทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า ร้านฟาสทฟู์ดท่ีวนัสุดสัปดาห์จะ
เป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มกัมาแต่งหนา้และเปล่ียนเส้ือผา้กนั ร้าน
เครปญ่ีปุ่นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซนัโด” ดว้ย
บรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตึกร้านคา้ท่ีออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Harajuku Station 

เลือกซ้ือทวัร์เสริมเทีย่ว “สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์” สวนสนุกซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ต านานและ
จินตนาการของการผจญภยั ท่านจะไดส้ัมผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ กบัหลากหลายโซนผจญภยั อาทิ 
ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นตน้ 
พบเคร่ืองเล่นมนัส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยูใ่นอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึก
ขวญักบัเหล่าผช่ืีอดงักบั HAUNTED MANSION บา้นผสิีง, ต่ืนเตน้เร้าใจ และสัมผสัความชุมฉ ่าของสายน ้า
ขนาดยกัษไ์ปกบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่าใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกบั
รถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกบั PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยอืนบา้นหมี



พูห์, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบ มิกก้ีเมา้ส์, สโนวไ์วท ์ชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึก
ภายในสวนสนุกอยา่งจุใจ และอีกมากมายท่ีรอท่านพิสูจน์ความมนัส์กนัอยา่งเตม็ท่ี 

   
** ซ้ือทวัร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ : ตัว๋เข้ารวมเคร่ืองเล่นเตม็วัน+ไกด์บริการรับ+ส่ง (เดินทางโดยรถไฟ)  
>> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,900 บาท   >> เด็กอายตุ ่ากว่า12ปี ท่านละ 2,400 บาท 
**กรุณาแจ้งซ้ือบริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่าน้ัน...เพือ่ยนืยันการได้รับบริการและราคาตามทีร่ะบุ** 

  รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัท่ี APA TOKYO BAY MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  
 

วนัทีห้่า ชมใบไม้เปลีย่นสี ณ ถนนอโิจนามกิ ิ- ย่านชินจูก ุ- วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี -  
โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี ้(หุ่นกนัดั้ม) - ออิอนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน “ชมใบไม้เปลีย่นสี” ณ “ถนนอโิจนามิก ิIcho Namiki” หรือ Ginkgo Avenue ซ่ึงอยูภ่ายใน Meiji-jingu 
Gaien Park ซ่ึงมีความหมายคือ “ถนนแปะก๊วย” ตน้แปะก๊วยน่ีเองยงัเป็นตน้ไมป้ระจ าเมืองโตเกียวอีกดว้ย ท่ีน่ี
เคยเป็นสถานท่ีเดินขบวนพาเหรดตอนจดังานโอลิมปิก ตลอดสองขา้งทางของถนนเส้นน้ี มีตน้แปะก๊วยเปล่ียน
สีเหลืองอร่ามสวยงามสะดุจตาแก่ผูพ้บเห็นทัว่ไป เฉียงใตข้องสวนอีกดว้ย (ความสวยงามของสีสันใบไม้...
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว 
ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็น
จุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, 
รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตาม
อธัยาศยั  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วดัอาซากุสะ” วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บ
ความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายใน
วดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตู
ทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารท่ีประดิษฐานเจา้แม่
กวนอิมทองค า มีช่ือวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ 
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก และน า
ทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ “หอคอยโตเกยีวสกาย 
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 



2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเตม็ไป
ดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นน าท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งของญ่ีปุ่นซ่ึง
ตั้งอยูริ่มอ่าวโตเกียว สถานท่ีออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บการโหวตวา่ “โรแมนติคท่ีสุด” ของโตเกียว 
สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ท่ีพาดผา่นจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลกัษณ์
ของเมืองตั้งตระหง่านอยู ่รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว และน าท่าน
เดินทางสู่หา้ง “DiverCity Tokyo Plaza” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชาว
ญ่ีปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีมีร้านคา้ต่างๆ มา
รวมตวักนัอยูถึ่ง 154 ร้าน ท่านจะไดช้ม “หุ่นยนต ์GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam” ตวัโตเท่า
ขนาดจริง ยนืรอตอ้นรับท่านท่ีดา้นหนา้ของหา้ง ท่ีเป็นเสมือนสัญลกัษณ์ของสถานท่ีแห่งน้ี อีกทั้งยงัมี 
“GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่ท่ีจะบอกผา่นความยิง่ใหญ่ของ GUNDAM ไปทัว่โลก (ไม่
รวมค่าเขา้ชม) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญ่ีปุ่น 
ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

    
 

วนัทีห่ก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
05.25 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการน าเท่ียวเป็นส าคญัโดย 

มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



เดนิทาง 23 - 28 พฤศจิกายน 2561 
28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 39,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  37,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 35,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -20,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 7/6/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 



เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งทีต้่องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 



o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


