
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

ตุลำคม 
10 – 15  ต.ค. 61  (วนัสวรรคต ร.9) 

42,900.- 24 – 29  ต.ค. 61  

พฤศจิกำยน 02 – 07 , 15 – 20 , 30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 61 
  
 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิฮำเนดะ ( 22.45-06.55 ) 
 

✈  

2 
ฮำเนดะ – วนอุทยำนแห่งชำตฮิำโกเน่ - ล่องเรือโจรสลดั 15 นำท ี
– หุบเขำโอวำคุดำน ิ– ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอำท์เลท็ –  
ยำมำนำชิ 

- 


HOTEL

MOTOSU VIEW HOTEL    
OR  SIMILAR 

3 
ภูเขำไฟฟูจ ิสถำนีที ่5  – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกยีว – วดัอำซะกุ
ซ่ำ คนันอน – ช้อปป้ิง ชินจูก ุ - โตเกยีว 

  -
 APA MAKUHARI HOTEL 
OR  SIMILAR 

4 
โตเกยีว - อสิระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทวัร์พเิศษ “โตเกยีวดสินีย์
แลนด์”   *** เพยีงท่ำนละ 2,600 บำท*** 

 - - 
APA MAKUHARI HOTEL 
OR  SIMILAR 

5 
โตเกยีว – อบิำระก ิ– สวนฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ค –  ศำลเจ้ำเมจิ – 
ถนนต้นแปะก๊วย อโิซนำมกิ ิ– ช้อปป้ิงฮำรำจูก ุ– ฮำเนดะ 

 - -  
6 สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ   ( 00.20-04.50 ) ✈ - -  

 

 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



วนัทีห่นึ่ง          กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ 

2000  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคานเ์ตอร์ C (ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 

2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้คร่ือง 
ดงันั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

2245 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 682    
(ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง ฮำเนดะ – วนอุทยำนแห่งชำตฮิำโกเน่ - ล่องเรือโจรสลดั 15 นำท ี– หุบเขำโอวำคุดำนิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอำท์เลท็ –  
  ยำมำนำชิ 

0655  ถึงสนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั ...  

 ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

     

น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่” ซ่ึงถือว่าเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้น าท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลดั”  สมัผสัความงามราวกบัภาพวาดของ
ทิวทศัน์ของ “ทะเลสำบอำชิ” (ใช้เวลำล่อง 15 นำที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดำดฟ้ำเรือ” เพื่อบนัทึกภาพ
ความงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงังดงามอยา่งแทจ้ริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ฤดูใบไมร่้วง เม่ือบริเวณ

http://bit.ly/2NMk5YE


โดยรอบของป่าปกคลุมไปดว้ยสีสนัสดใส สามารถทวัร์ฤดู ใบไมเ้ปล่ียนสีฮาโกเน่ ท่ีสวยงามโดยการล่องเรือชมววิ จะท า
ใหคุ้ณมีความสุขมากท่ีไดเ้ห็น Mount Fuji และสีฤดูใบไมแ้ดงรอบ ๆ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

     

หลงัอาหาร น าท่านมุ่งหนา้โดยรถโคช้สู่ “หุบเขำโอวำคุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก”  ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภูเขา
ไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพนัปีก่อน ท าใหเ้กิดบ่อน ้ าร้อนผดุข้ึนมาจากใตดิ้น น ้ าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก ามะถนัอยู่
ดว้ย ...  ชมบ่อน ้ าแร่ก ามะถนัท่ีสามารถตม้ไข่ไห้สุกได ้และไข่ท่ีตม้ จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสีด าสนิท ... พร้อมชิม                              
“ไข่ด ำ” โดยเช่ือกนัวา่เม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าใหมี้อายยุนืยาวข้ึน 7 ปี...  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกันบนหุบเขาริม                   
Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบัการ                 
เลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกวา่ 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 อย่างรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าใน
ห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ                       
ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั ... 

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

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

 

วนัทีส่ำม ภูเขำไฟฟูจ ิสถำนีที ่5  – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกยีว – วดัอำซะกซุ่ำ คนันอน – ช้อปป้ิง ชินจูก ุ - โตเกยีว 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 



                      

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดใน
โลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้ งปี ... น าท่านข้ึนสัมผสั
บรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกลชิ้ดท่ี “สถำนีที่ 5” บนระดับความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อำกำศเอื้ออ ำนวย)                  

อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้ำพื้นเมืองและขนมอร่อย” 

มากมายตามอธัยาศยั… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

    

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5  ของภูเขาไฟฟูจิ อยูร่ะหวา่ง                 
ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บ้านมีบ่อน ้ าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของหิมะ                              
จากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายุมามากกวา่ 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศ                    
จากกรมชลประทาน ของประเทศญ่ีปุ่นว่าน ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลา                       
เทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าให้มีสาหร่าย และหญา้น ้ า เกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ย               
กับมรกตอยู่ในน ้ า... ท่านสามารถด่ืมน ้ าสะอาดอนัศักด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือว่า หากใครได้ด่ืมก็จะมี                        
อายยุนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

น าท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกยีว” เมืองหลวงปัจจุบนัของญ่ีปุ่นท่ีคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นและเทคโนโลยีล ้ายคุมากมาย..
น าท่านเดินทางสู่ “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้ำแม่
กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั   “โคมไฟขนำดยักษ์”             
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศักด์ิสิทธ์ิของ                   
วดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนำคำมเิซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝาก   ของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง                   
“Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ 
หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั ...  

 น าท่านชอ้ปป้ิง ณ “ย่ำนชินจูก”ุ หรือ “ศูนย์กลำงทีส่องแห่งนคร” ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ังใหญ่ๆ ดว้ยกันคือ ฝ่ังทิศตะวนัตก เป็นย่านธุรกิจท่ีเต็มไปดว้ยอาคารส านักงานสูงระฟ้า 
โรงแรมหรู และเป็นท่ีตั้งของอาคารศาลาวา่การ Tokyo Metropolitan Government ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการปกครองของ
มหานครโตเกียว และ ฝ่ังทิศตะวันออก เป็นย่านแห่งสีสันท่ีเต็มไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ช่ือดัง เช่น Isetan, 
Takashimaya, Odakyu เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีร้านสินคา้อิเล็กทรอนิกส์, ร้านขายสินคา้แฟชัน่, ร้านขายสินคา้ลดราคา
และสินคา้มือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซ่ึงเป็นแหล่งบันเทิง ยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านจะได้
เพลิดเพลินและสนุกสนานกบัการจบัจ่ายซ้ือของฝากจากร้านคา้ต่างๆ มากมายในยา่นน้ี ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองส าอางยี่ห้อดงั 



ๆ เส้ือผา้ และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆในสไตล์แบบญ่ีปุ่นกลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล MP-3, Walkman, CD-Player , 
คอมพิวเตอร์, Note Book, นำฬิกำ เป็นตน้ นอกจากนั้นท่าน ยงัจะไดเ้ห็นแฟชัน่การแต่งตวั และวฒันธรรมต่าง ๆ ของ
เด็กวยัรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ในกรุงโตเกียว ท่ีนบัไดว้า่มีสไตลใ์นแบบความเป็นตวัของตวัเอง 

*** เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ 
ในยา่นชินจูก ุ*** 

ทีพ่กั :  APA MAKUHARI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่ โตเกยีว - อสิระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทวัร์พเิศษ “โตเกยีวดสินีย์แลนด์” (ไม่มรีถบัสบริกำร) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 อิสระตำมอัธยำศัยทั้งวันให้ท่ำนเลือกช้อปป้ิงตำมย่ำนดังของกรุงโตเกียว โดยกำรนั่งรถไฟตะลุยมหำนครโตเกียว      
(ไม่รวมค่ำรถไฟ) โรงแรมท่ีพกัจะอยูใ่กลก้บั “สถำนีรถไฟ” ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพ่ือท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมี
ช่ือเสียง และแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่วา่จะเป็น 

                      

“ศำลเจ้ำเมจิ” ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียว สร้างข้ึนโดยจกัพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ 
ในปี 1920 … ตั้งอยูใ่จกลาง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีตน้ไมน้านาพรรณถึง 1 แสนตน้ท าให้ดูเหมือนกบัวา่ศาลเจา้แห่งน้ี
ตั้งอยูภ่ายในป่า ... ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรท่ีศาลเจา้แห่งน้ี 

“ตลำดปลำสึคิจิ” ตลาดปลาคา้ส่ง-ปลีกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโตเกียวท่ีอยู่บริเวณ “ย่ำนกินซ่ำ” ต่ืนตากับปลาน้อยใหญ่
หลากหลายชนิด อร่อยกับอาหารทะเลอ่ืนๆ จากทั่วทุกทะเลของญ่ีปุ่น ... ให้ท่านได้เลือกซ้ือและชมข้าวของ                    
เคร่ืองใช-้เคร่ืองครัวมากมาย และผลิตภณัฑอ์าหารทะเล 

“ตึกรัฐสภำ” (METROPOLITAN GOVERNMENT) หรือท่ีชาวญ่ีปุ่นเรียกติดปากกันว่า “โทะโจ” ซ่ึงจดัว่า                         
เป็นตึกท่ีส าคญัของเมืองโตเกียวและประเทศญ่ีปุ่น ... เป็นท่ีตั้งท าการของหน่วยราชการและรัฐบาลต่างๆ ของญ่ีปุ่น                  
ท่ีส าคญั ลกัษณะของตึกก็เป็นท่ีสะดุดตาดว้ยตึกคู่สูงระฟ้าท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ... นอกจากน้ีภายในตวัอาคาร
สามารถเขา้ชมววิของเมืองโตเกียวไดอี้กดว้ย (ในกรณีทีอ่ำกำศด ีท่ำนจะสำมำรถมองเห็นภูเขำไฟฟูจไิด้อย่ำงสวยงำม) 

   

 



 

 

หรือเลอืกช้อปป้ิงในย่านช่ือดงัของโตเกยีว อาทิ 
“ชิบูย่ำ” ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียว ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดน
ปลาคิบจากร้านคา้มากมายมากกวา่ 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของยา่นนั้น ... พร้อมทั้งเลือก
ชมและซ้ือสินคา้มากมาย อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า และท่ีไม่ควรพลาดชม  “ของเล่นส ำหรับผู้ใหญ่”           
... ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบของคุณภาพดีราคาประหยดั ตอ้งไม่พลาดท่ี “ร้ำน 100 เยน” 
 
 “อำกิฮำบำร่ำ” แหล่งรวมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขายเกมส์                 
แผ่นเกมส์ และส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซ้ือส่วนประกอบต่างๆ เพ่ือไปตกแต่ง เป็นตุ๊กตาในแบบ                
ของตวัเองได ้

“รอปปองงิ ฮิวล์” ศูนยก์ารคา้ช่ือดังอีกย่านหน่ึงของกรุงโตเกียว ให้ท่านชอ้ปป้ิงจุใจ เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม                      
มากมาย อาทิเช่น เส้ือ ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม เป็นตน้ ... อีกทั้งท่านยงัสามารถข้ึนชมวิว                                
ของกรุงโตเกียวไดท่ี้ชั้นบนของรอปปองงิไดอี้กดว้ย (ไม่รวมค่ำเข้ำชม) 

ส าหรับท่านท่ีอยากยอ้นวยัสู่ “โลกวยัเยำว์” ***ส ำหรับท่ำนใดจะไป “โตเกยีว ดสินีย์แลนด์” สำมำรถเลือกซ้ือทวัร์เสริมได้
เพียงท่ำนละ 2,600 บำท*** (ไม่รวมค่ำรถไฟในกำรเดินทำง) ... โดยทัวร์พิเศษจะน าท่านสู่ “Disneyland” ดินแดน
หฤหรรษ์ส าหรับคนทุกเพศท่ีทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผสักับ                       
ความอลงัการจากจินตนาการอนัหลากหลาย ต่ืนตากบัดินแดนตะวนัตก “Western Land” ต่ืนเตน้กบัการล่องเรือ                     
ผจญภยัผ่านเหล่า “โจรสลัด” ท่ีแสนน่ากลวัใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกบัการนั่งเรือบุกป่าท่ี                    
“Jungle Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่ง “รถไฟ”                                   
ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์  (ส าหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มีบริการรับกลับที่พัก โดยท่านสามารถ                             
รับแผนทีแ่ละรายละเอียดการเดนิทางกลบัสู่ทีพ่กัจากทางไกด์) 

 
 
 

  

*** เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัและม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อย
จากร้านคา้ต่างๆ ในมหานครโตเกียว *** 

ทีพ่กั :  APA MAKUHARI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

 

 

 

 

ขอ้แนะน ำ !!!  หากท่านมทีี่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรณุาแจ้งความประสงคก์บัทางบริษัทฯก่อนการเดนิทาง  

เพ่ือทางเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดนิทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  

 



วนัทีห้่ำ โตเกยีว – อบิำระก ิ– สวนฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ค –  ศำลเจ้ำเมจิ – ถนนต้นแปะก๊วย อโิซนำมกิิ – ช้อปป้ิงฮำรำจูก ุ– ฮำเนดะ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปสนำมบิน) 

   

ส ำหรับกรุ๊ปเดินทำงช่วงเดือน ตุลำคม น าท่านชมสวนดอกไมอ้นัสวยงาม “สวนฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ค”  สวนดอกไมริ้ม
ทะเลขนาดใหญ่มีพ้ืนท่ีติดกบัมหาสมุทรแปซิฟิก ภายในมีโซนชมทุ่งดอกไม ้หลายโซน มีทุ่งดอกไมป้ระจ าฤดูกาลหลาย
สายพนัธ์ุหมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกนัไดร้ะหวา่งทั้งปี ... แลว้น าท่านเปล่ียนบรรยากาศนัง่ “Seaside Train”  
เขา้ไปยงัสวนดอกไมข้นาดใหญ่ บนพ้ืนท่ีกวา่ 1.9 ลา้นตารางเมตร...และท่ีพลาดไม่ไดอี้กจุด “ชิงช้ำสวรรค์ยกัษ์” (Flower 
Ring  Ferris Wheel) สัญลกัษณ์ประจ าสวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค ท่านสามารถนั่งชมวิวมองเห็นทศันียภาพสวยงาม
โดยรอบทัว่ทั้งสวน (รวมเฉพำะค่ำรถไฟชมสวน/ ไม่รวมค่ำเคร่ืองเล่นต่ำงๆภำยในสวน)   ให้ท่านชมความงามของทุ่ง
ดอกโคเชียหรือท่ีเรียกวา่ช่วง “Kochia Carnival”  ในฤดูใบไมร่้วง ...โดยปกติตน้โคเชียจะเป็นไมพุ้่มกลมสีเขียวซ่ึงมี
ความสวยงามอยูแ่ลว้ แต่พอถึงช่วงฤดูใบไมร่้วง จะเปล่ียนสีเป็นสีแดงสด ก็ยิ่งท าให้ ทั้งสวยงามและแปลกตามากยิ่งข้ึน 
จนกลายเป็นไฮไลท์หลกัของสวนแห่งน้ี เลยทีเดียว ซ่ึงท่ีสวนฮิตาชิ จะปลูกอยูบ่ริเวณเนินเขา มิฮาราชิ ทัว่ทั้งเนินท าให้
เนินแห่งน้ีจะเปล่ียนจากสีเขียวเขม้ กลายเป็นสีแดงสดใส พร้อมกนัน้ียงัมีดอกคอสมอสหลากสีสันบานอยูใ่กล้ๆ กนัดว้ย                  
(กำรบำนของดอกไม้ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ)   

   

น าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำเมจ”ิ ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียวสร้างข้ึนโดยจกัพรรดิเมจิและ
มเหสีโชโกะในปี1920 … ตั้งอยูใ่จกลาง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีตน้ไมน้านาพรรณถึง 1 แสนตน้ ท าให้ดูเหมือนกบัวา่ 
ศาลเจา้แห่งน้ีตั้งอยูภ่ายในป่า หรือท่ีเรียกกนัวา่ Meiji Jingu’s forest...ประตูโทริอิขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ ของศาล
เจา้เมจิ  เป็นโทริอิท่ีท าจากไมมี้ความสูง 12เมตร, ความกวา้ง  17 เมคร., น ้ าหนกั13ตนั  และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นอีก
ดว้ย 

 

 

 

 



น าท่านสู่ “ถนนอโิช นำมกิ ิ” หรือ “กงิโกะ อเวนิว เป็นหน่ึงในสถานท่ียอดนิยมในการชมใบไมเ้ปล่ียนสีของตน้แปะก๊วย  
ในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสี ใบของต้นแปะก๊วยจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม ทั้ งสองข้างทางใต้ต้นไม ้                        
จะเต็มไปด้วยใบไม้ท่ีร่วงหล่นลงมา เหมาะแก่การเดินเล่นพกัผ่อนหย่อนใจ ถนนทั้ งสองข้างทางของถนนเส้นน้ี                             
จะมีร้านคาเฟ่ท่ีท าระเบียงยื่นออกมาเพ่ือนั่งชมตน้ไม ้โดยเฉพาะในช่วงท่ีใบตน้แป๊ะก๊วยเปล่ียนเป็นสีเหลืองทอง                            
คนจะมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟ ทานอาหารกันเยอะมาก นอกจากน้ีย ัง ถูกใช้เ ป็นสถานท่ี ถ่ายท าภาพยนตร์                                  
หลายเร่ืองดว้ยกนั …  

น าทุกท่านสู่ยา่น “ฮำรำจูก”ุ แหล่งรวมวยัรุ่นท่ีทนัสมยัสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ต่ืนตาต่ืนใจกบั “แฟช่ัน” หลากหลายสไตล ์    
ท่ีท่านจะไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน ไม่วา่จะเป็นเทรนดท่ี์เสมือนหลุดออกมาจากในหนงัสือการ์ตูนช่ือดงั อาทิ ซากุระ 
สาวน้อยมหัศจรรย,์ ลามู ทรามวยัจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมีเป็นตน้หรือบางท่ีก็หลุดมาจาก เกมส์เพลย,์ แต่ง
เลียนแบบดารา-นกัร้องท่ีคลัง่ไคลห้รืออาจจะแต่งกายใหดู้เหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ... ให้ท่านไดเ้ลือกเดินชมความ
แปลกประหลาดท่ีหาชมไม่ไดใ้นชีวติประจ าวนั ... ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิงสามารถเดินเลือกชมและซ้ือสินคา้
มากมายท่ีมีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ท่ีท่านจะไดเ้ป็นเจา้ของเพียงผูเ้ดียวในโลกท่ี “ถนนเทคำชิตะ”    
ซ่ึงคราคร ่ าไปดว้ยผูค้นมากมาย และสินคา้หลายหลายแบบใหท่้านไดเ้ลือกสรรกนัตามอธัยาศยั 

 

   

ส ำหรับกรุ๊ป เดนิทำงช่วงเดือน พฤศจิกำยน น าท่านสู่ “ถนนอิโช นำมิกิ ” หรือ “กิงโกะ อเวนิว เป็นหน่ึงในสถานท่ียอด
นิยมในการชมใบไมเ้ปล่ียนสีของตน้แปะก๊วย  ในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี ใบของตน้แปะก๊วยจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทอง
อร่ามสวยงาม ทั้งสองขา้งทางใตต้น้ไมจ้ะเตม็ไปดว้ยใบไมท่ี้ร่วงหล่นลงมา เหมาะแก่การเดินเล่นพกัผ่อนหยอ่นใจ ถนน
ทั้งสองขา้งทางของถนนเส้นน้ีจะมีร้านคาเฟ่ท่ีท าระเบียงยื่นออกมาเพ่ือนัง่ชมตน้ไม ้โดยเฉพาะในช่วงท่ีใบตน้แป๊ะก๊วย
เปล่ียนเป็นสีเหลืองทองคนจะมานั่งพกัผ่อนจิบกาแฟ ทานอาหารกนัเยอะมาก นอกจากน้ียงัถูกใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท า
ภาพยนตร์หลายเร่ืองดว้ยกนั …  

น าทุกท่านสู่ยา่น “ฮำรำจูก”ุ แหล่งรวมวยัรุ่นท่ีทนัสมยัสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ต่ืนตาต่ืนใจกบั “แฟช่ัน” หลากหลายสไตล ์    
ท่ีท่านจะไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน ไม่วา่จะเป็นเทรนดท่ี์เสมือนหลุดออกมาจากในหนงัสือการ์ตูนช่ือดงั อาทิ ซากุระ 
สาวน้อยมหัศจรรย ,์ ลามู ทรามวยัจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมีเป็นตน้หรือบางท่ีก็หลุดมาจาก เกมส์เพลย,์ แต่ง
เลียนแบบดารา-นกัร้องท่ีคลัง่ไคลห้รืออาจจะแต่งกายใหดู้เหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ... ให้ท่านไดเ้ลือกเดินชมความ
แปลกประหลาดท่ีหาชมไม่ไดใ้นชีวติประจ าวนั ... ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิงสามารถเดินเลือกชมและซ้ือสินคา้
มากมายท่ีมีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ท่ีท่านจะไดเ้ป็นเจา้ของเพียงผูเ้ดียวในโลกท่ี “ถนนเทคำชิตะ”    
ซ่ึงคราคร ่ าไปดว้ยผูค้นมากมาย และสินคา้หลายหลายแบบใหท่้านไดเ้ลือกสรรกนัตามอธัยาศยั 

 

 

 



 

น าท่านเดินทางสู่ “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้ำแม่
กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนำดยักษ์”     
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกสูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ของวดัแห่ง
น้ี ... หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะได้ชมและซ้ือสินคา้ของฝาก ของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง  
“Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า,   เส้ือผา้ เป็นตน้ 
พร้อมเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั ...  

จากนั้น น าท่านเดินทาง เพ่ือเป็นการเอาใจเหล่านกั  “Shopaholic” ดวัยการพาตะลุยยา่นชอ้ปป้ิงชั้นน าของชาวญ่ีปุ่นท่ีถือ
วา่เป็น “แหล่งอพัเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ยา่นการคา้ “ชินจูก”ุ หรือ “ศูนย์กลำงทีส่องแห่งนคร”  ยา่นความเจริญ
อนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป
, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 

 

*** เพ่ือให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัและม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้าน
อร่อยจากร้านคา้ต่างๆ*** 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ”  

วนัทีห่ก สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ    

0020  เดินทางจากสนำมบินฮำเนดะ โดยสายการบิน Thai Airways  เท่ียวบิน TG 661 

0450  ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกคำ้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ำรวจเสน้ทำงเท่ำนั้น หำกท่ำนถูก

เจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของทำงประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ถอืเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ควำมรบัผิดชอบของทำงบริษทั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะคืนค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่ำน *** 

***หนงัสือเดินทำงตอ้งเหลืออำยุกำรใชง้ำนไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน*** 



อตัรำค่ำบริกำร  
ผูใ้หญ่                                                                               ท่ำนละ 42,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่ำน)                              ท่ำนละ 38,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)              ท่ำนละ 38,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่ำนละ 32,900.- บำท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่ำนละ 6,000.- บำท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่ำนละ 15,000.- บำท 

 

***กรุณำอ่ำนเงือ่นไขดำ้นล่ำงก่อนช ำระมดัจ ำทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส ำเนำพำสปอรต์ก่อนกำรเดินทำง 15 วนันะคะ*** 

 

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 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 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 ำระเงนิ  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    
 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 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 าท่ีนัง่กบั  

สายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

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

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

 
หมำยเหตุ   

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  
 
2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 



4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 
 
5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ โดย
ทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  
 
6. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
7. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 
 
8. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 
9. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 
 
10. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
11. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านท าความ
เขา้ใจก่อนจองทวัร์ 
 
12. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 
 
13. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 
14. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 
 
15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทวัร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง.. 
 


