
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
            
 

** น ำท่ำนชม “สวนอุเอะโนะ” สถำนท่ีชมซำกุระช่ือดงัใจกลำงกรุงโตเกียว 
** สนุกสนำนกบักิจกรรมฤดูหนำวท่ี สกี รีสอร์ท อำทิ สกี สโนวบ์อร์ด กระดำนเล่ือน 
** ชมควำมงำมของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE 
** สมัผสับรรยำกำศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมควำมงำมของทะเลสำบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ 
** อิสระท่องเทีย่วตามอัธยาศัย 1 วนัเตม็ หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
** ให้ท่ำนไดผ้อ่นคลำย แช่น ้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริกำรท่ำนดว้ยน ้าดื่มทีญ่ี่ปุ่นท่ำนละ 1ขวด/วนั 
 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง        13-18, 15-20, 20-25 มีนาคม 2562 
 

(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตัว๋ค่ะ) 

 
 
 
 
 



 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ 
20.00 น. พร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ขำออก ประตู 3 เคำน์เตอร์ D 

โดย สำยกำรบินไทย  เจำ้หนำ้ท่ี คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรก่อนข้ึนเคร่ือง 
23.15 น. เหินฟ้ำสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 682 

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง / เวลำทอ้งถ่ินจะเร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัที่สอง เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตคามาคุระ - โอชิโนะ ฮัคไค - น่ังรถไฟชมววิฟูจ ิ- โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต -  
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

06.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินฮำเนดะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจำกผำ่นขั้นตอนศุลกำกรเรียบร้อยแลว้ 
น ำท่ำนเดินทำงสู่  “เมอืงคามาคุระ” น ำท่ำนกรำบนมสักำรขอพรจำก “หลวงพ่อโต” หรือ “ไดบุทสึ” 
พระพุทธรูปส ำริดองคใ์หญ่ท่ีประดิษฐำนอยูก่ลำงแจง้  ในอดีตกำลเคยประดิษฐำนอยูใ่นวิหำร  แต่ต่อมำในปี 
ค.ศ. 1368 วิหำรไดถ้กูพำยพุดัจนไดรั้บควำมเสียหำย  และต่อมำในปี ค.ศ. 1495 ถกูคล่ืนยกัษก์ลืนหำยไปใน
ทะเล แต่องคพ์ระมิไดช้  ำรุดเสียหำยแต่ประกำรใดจวบจนกระทัง่ปัจจุบนันบัเป็นเวลำกว่ำ 800 ปีแลว้  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้ ำท่ีเกิดจำกกำรละลำยของหิมะบนภูเขำไฟฟจิู ท่ีใชเ้วลำอนั
ยำวนำน ในกำรไหลลงมำสู่พ้ืนดินและซึมไปยงับ่อน ้ ำแต่ละบ่อ ดงันั้นน ้ ำท่ีอยูใ่นบ่อจะเป็นน ้ ำท่ีใสสะอำดและ
สดช่ืนมำก ในปี 1985 สถำนท่ีแห่งน้ียงัไดถ้กูเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหล่งน ้ ำจำกธรรมชำติท่ีดีท่ีสุดของ
ญ่ีปุ่นอีกดว้ย 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 น ำท่ำนเปล่ียนอิริยำบถในกำรเดินทำงดว้ยกำรนัง่รถไฟ “Fujikyu Railway” รถไฟทอ้งถ่ินท่ีสำมำรถมองเห็นวิว 
"ภูเขำไฟฟจิู" ท่ีเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น และมีควำมสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่น สูงถึง 3,776 เมตร 
รูปทรงของภูเขำไฟฟจิูถือว่ำเป็นภูเขำท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในโลก คือมคีวำมสมมำตรกนัทุกดำ้น ตวัภูเขำท ำมุม 
45 องศำกบัพ้ืนรำบ และมีหิมะปกคลุมเป็นสีขำวโพลนท่ียอดภูเขำไฟฟจิูเกือบตลอดทั้งปี คนญ่ีปุ่นมีควำมเช่ือ
ทำงดำ้นศำสนำ และ วฒันธรรมเก่ียวกบัภูเขำไฟฟจิูมำตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนัภูเขำไฟฟจิูจดัว่ำเป็นมรดกโลกทำง
วฒันธรรม (ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิขึน้อยู่กับสภาพท้องฟ้าอากาศเปิด) จำกนั้นน ำท่ำนชอ้ปป้ิงอยำ่งจุใจกบั
สินคำ้แบรนดเ์นมท่ี “โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เลต็” แหล่งรวมสินคำ้น ำเขำ้และสินคำ้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอร์
มำกมำย ทั้งกระเป๋ำ เคร่ืองประดบั และนำฬิกำหรู รองเทำ้แฟชัน่ สินคำ้ส ำหรับคุณหนู และสินคำ้อ่ืนๆอีก
มำกมำย 
 พกัท่ี FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทำนขำปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือ 
ของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 
 



 

 

 พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่ำนจะไดส้มัผสักบักำรอำบน ้ ำแร่ หรือ เรียกอีกอยำ่งว่ำออนนเซ็น เพ่ือผอ่นคลำย
ควำมเมื่อยลำ้ กำรอำบน ้ ำแร่ จะท ำให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภำพดี, ผอ่นคลำยควำมเมื่อยลำ้ และยงัช่วย
ในระบบกำรเผำผลำญของร่ำงกำยอีกดว้ย 

 

    
 

วนัที่สาม สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ (ไข่ด า) -  
มหานครโตเกียว - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนไดส้มัผสัควำมสนุกสนำนบน “สกรีีสอร์ท” สนุกสนำนกบักิจกรรม 
ฤดูหนำวมำกมำย อำทิ สกี สโนว ์บอร์ด กระดำนเล่ือนหิมะ ฯลฯ หรือเลือก 
พกัผอ่นอิริยำบถกบักำรนัง่จิบกำแฟชมบรรยำกำศลำนสกี เลือกซ้ือของท่ีระลึก 
หลำกหลำยเวอร์ชัน่ เก็บภำพแห่งควำมประทบัใจกบัมุมสวยๆท่ีมีลำนหิมะสีขำว 
ซ่ึงมีภูเขำไฟฟจิูเป็นฉำกหลงั (รวมค่ำเขำ้ลำนสกีและกระดำนเล่ือน SLEDGE ไม่รวมอุปกรณ์สกี) 
จำกนั้นน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อ “ล่องเรือโจรสลดั” (ล่องสั้น 10 นำที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” 
เพ่ือใหท่้ำนไดส้มัผสับรรยำกำศธรรมชำติและชมควำมงำมของทะเลสำบน ้ ำจืดขนำดใหญ่ท่ีเกิดจำกกำรระเบิด
ของภูเขำไฟเมื่อกว่ำ 3,000 ปีท่ีแลว้    
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “หุบเขาโอวาคุดาน”ิ (โดยรถบสั) หุบเขำนรก ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปะทุข้ึนมำของภูเขำไฟฮำโกเน่
เม่ือหลำยพนัปีก่อน ท ำใหเ้กิดบ่อน ้ ำร้อนผดุข้ึนมำจำกใตดิ้น น ้ ำและควนัเหล่ำน้ีจะมีส่วนผสมของก ำมะถนัอยู่
ดว้ยโดยควำมร้อนของน ้ ำท่ีผดุข้ึนมำนั้นสำมำรถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว และไข่ท่ีตม้จำกบ่อน้ีเปลือกของไข่จะ
มีสีด  ำสนิทซ่ึงคนญ่ีปุ่นเช่ือกนัว่ำ “กินไข่ด ำหน่ึงฟองจะท ำใหอ้ำยยุนืข้ึนเจด็ปี” จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “มหา
นครโตเกยีว” และเดินทำงลอดทำงด่วนพิเศษซ่ึงเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล หรือ ท่ีญ่ีปุ่นเรียกว่ำ “โตเกยีว เบย์ อค
วาไลน์” ซ่ึงควำมพิเศษของทำงด่วนน้ีอยูท่ี่กำรเป็นทำงด่วนท่ีไดรั้บกำรรับรองใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตท้ะเลผสม
สะพำนท่ียำวท่ีสุดในโลก ซ่ึงจะแวะจุดพกัรถชมววิตรงบริเวณกลำงทำง ซ่ึงมีช่ือเรียกว่ำ TOKYO BAY OASIS 
หรือ “อุมโินะ โฮตารุ” (ห่ิงหอ้ยแห่งทะเล) ใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินกบักำรถ่ำยภำพควำมมหศัจรรยข์องส่ิงก่อสร้ำง
ท่ีมนุษยส์ร้ำงข้ึนในอ่ำวโตเกียว ซ่ึงนอกจำกจะเป็นท่ีพกัรถแลว้ท่ีน่ีก็ยงัมีร้ำนขำยของท่ีระลึก ภตัตำคำร  



 

 

รวมไปถึงร้ำนเกมส์ใหพ้กัผอ่นหยอ่นใจกนัอีกดว้ย น ำท่ำนสู่ “หมู่บ้านเยอรมนั (Tokyo german village)” ให้
ทุกท่ำนเพลิดเพลินกบับรรยำกำศของชนบทเยอรมนัพร้อมชม “เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว” ตอ้นรับวนั
คริสตม์ำสและวนัปีใหม่ท่ีก  ำลงัจะมำถึง กำรประดบัประดำตกแต่งไฟดว้ยหลอดแอลอีดีกว่ำ 2ลำ้นดวงในช่วงฤดู
หนำวของท่ีน่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัจิบะและถือเป็น “หน่ึงในสำมกำรประดบัประดำไฟท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดใน
ภูมิภำคตะวนัออก” อีกดว้ย 
 รับประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพื่อใหท่้ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
 พกัท่ี APA TOKYO BAY MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัที่ส่ี อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศัยด้วยตวัเอง  หรือ เลือกซ้ือทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดสินีย์แลนด์ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ใหท่้ำนทดลองใชบ้ริกำรรถไฟสำยโตเกียวในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียง และไดช่ื้อว่ำเป็นกำรคมนำคมท่ีเป็นท่ี
นิยมท่ีสุดของคนญ่ีปุ่น ท่ำนจะสนุกสนำนกบักำรนัง่รถไฟในญ่ีปุ่น เพ่ือประสบกำรณ์ท่ีแปลกใหม่อีกรูปแบบ
หน่ึง อิสระชอ้ปป้ิงในกรุงโตเกียว แลว้แต่ควำมตอ้งกำรของท่ำน เพรำะท่ีเมืองโตเกียว ไม่ว่ำจะไปท่ีไหน ก็ชอ้ป
ป้ิงสนุกไดทุ้กท่ีกนัเลย อำทิ เส้ือผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ และอีก
มำกมำย  (เดินทำงโดยรถไฟ ค่ำรถไฟและค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ไม่รวมในรำคำทวัร์) 
 ย่านอาคฮิาบาร่า หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่ำ อิเลคทริคทำวน์ ยำ่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัท่ีสุดในเร่ืองของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ทั้ง กลอ้งดิจิตอล และเกมส์ต่ำงๆ มีใหท่้ำนไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือกนัอยำ่งจุใจเลยทีเดียว 
กำรเดินทำง: รถไฟสำย Yamanote Line สถำนี Akihabara Station 
 ย่านอเิคะบุคุโระ ยำ่นช็อปป้ิงท่ียิง่ใหญ่และทนัสมยัมำกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น อิสระใหทุ้กท่ำนเลือกซ้ือ
สินคำ้ทนัสมยัต่ำงๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำทนัสมยั เกมส์ใหม่ๆ แฟชัน่สวยงำมตำมอธัยำศยั 
กำรเดินทำง: รถไฟสำย Yamanote Line สถำนี Ikebukuro Station 
 ย่านชิบุยะ ศนูยก์ลำงแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียว หำมุมถกูใจถ่ำยภำพคู่กบั “ฮำจิโกะ” รูปป้ันสุนขัแสนรู้ ท่ี
กลำยเป็นจุดนดัพบยอดฮิตส ำหรับหนุ่มสำวโตเกียวอพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวท่ีตึก (109) อิจิมำรุคิว ทั้งเส้ือผำ้ 
กระเป๋ำ รองเทำ้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน ำของญ่ีปุ่นในฤดูต่ำงๆอ่ืนๆมำกมำย รับรองไม่มีเอำ้ท ์
กำรเดินทำง: รถไฟสำย Yamanote Line สถำนี Shibuya Station 
 



 

 

 ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญ่ีปุ่น อิสระกบักำรชอ้ปป้ิงยงั “ตรอกทำเคชิตะ” สองขำ้ง
ทำงเรียงรำยไปดว้ยร้ำนขำยของวยัรุ่น เส้ือผำ้ เคร่ืองประดบั รองเทำ้ กระเป๋ำ ร้ำนฟำสทฟ์ดูท่ีวนัสุดสปัดำห์จะ
เป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลำด” หรือ “ COSPLAY ” มกัมำแต่งหนำ้และเปล่ียนเส้ือผำ้กนั ร้ำน
เครปญ่ีปุ่นอร่อยๆมำกมำย ร้ำน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปป้ิงแบบสบำยๆบนถนน “โอโมเตะซนัโด” ดว้ย
บรรยำกำศคลำ้ยยโุรปกบัตึกร้ำนคำ้ท่ีออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
กำรเดินทำง: รถไฟสำย Yamanote Line สถำนี Harajuku Station 

เลอืกซ้ือทัวร์เสริมเที่ยว “สวนสนุกโตเกยีวดิสนีย์แลนด์” สวนสนุกซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์ต ำนำนและ
จินตนำกำรของกำรผจญภยั ท่ำนจะไดส้มัผสักบัเคร่ืองเล่นในหลำยรูปแบบ กบัหลำกหลำยโซนผจญภยั อำทิ 
ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นตน้ 
พบเคร่ืองเล่นมนัส์ๆ ตำมโซนต่ำงๆ เช่น ทำ้ทำยควำมมนัส์เหมือนอยูใ่นอวกำศ SPACE MOUNTAIN, ระทึก
ขวญักบัเหล่ำผช่ืีอดงักบั HAUNTED MANSION บำ้นผสิีง, ต่ืนเตน้เร้ำใจ และสมัผสัควำมชุมฉ ่ำของสำยน ้ ำ
ขนำดยกัษไ์ปกบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ำใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวำดเสียวไปกบั
รถไฟเหำะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนำนกบั PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยอืนบำ้นหมี
พห์ู, เขำ้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนำกำรกบักำร์ตนูท่ีท่ำนช่ืนชอบ มิกก้ีเมำ้ส์, สโนวไ์วท ์ชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึก
ภำยในสวนสนุกอยำ่งจุใจ และอีกมำกมำยท่ีรอท่ำนพิสูจนค์วำมมนัส์กนัอยำ่งเต็มท่ี 

 

   
** ซ้ือทัวร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ : ตั๋วเข้ารวมเคร่ืองเล่นเตม็วัน+ไกด์บริการรับ+ส่ง (เดินทางโดยรถไฟ)  
>> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,900 บาท   >> เดก็อายตุ่่ากว่า12ปี ท่านละ 2,400 บาท 
**กรุณาแจ้งซ้ือบริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่านั้น...เพื่อยืนยันการได้รับบริการและราคาตามที่ระบุ** 

  รับประทำนอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพื่อใหท่้ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
 พกัท่ี APA TOKYO BAY MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดาว  
 
 
 
 



 

 

วนัที่ห้า ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วดัอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์
ซิตี ้(หุ่นกันดั้ม) - ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนชม “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลำงกรุงโตเกียว เป็นสวนสำธำรณะท่ีชำวญ่ีปุ่นนิยมเดินทำงมำพกัผอ่น
หยอ่นใจ สวนน้ียงัเป็นท่ีตั้งของศำลเจำ้ พิพิธภณัฑ ์และ สวนสตัว ์ภำยในสวนอุเอโนะมีควำมร่มร่ืนของตน้ไม้
นำนำพรรณ รวมทั้งตน้ซำกุระนบัพนัตน้ ช่วงเดือนปลำยมีนำคม-ตน้เมษำยนเป็นช่วงท่ีดอกซำกุระบำน สวนอุเอ
โนะจะจดัเทศกำลชมดอกซำกุระ ซ่ึงถือว่ำเป็นเทศกำลชมดอกซำกุระท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโตเกียว อีกทั้ง
ภำยในงำนเทศกำลยงัมีกำรออกร้ำนคำ้ ขำยของกินตลอดงำน ใหน้กัท่องเด่ียวไดซ้ื้อหำลองทำน, ลองชิมกนัอยำ่ง
เพลิดเพลิน (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
จำกนั้นน ำทุกท่ำนนมสักำรเจำ้แม่กวนอิมทองค ำ ณ “วดัอาซากุสะ” วดัท่ีไดช่ื้อว่ำเป็นวดัท่ีมีควำมศกัด์ิสิทธ์ิ และ
ไดรั้บควำมเคำรพนบัถือมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภำยในประดิษฐำนองคเ์จำ้แมก่วนอิมทองค ำท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ ขนำด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมำกรำบไหวข้อพรเพ่ือควำมเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบ
กบัภำยในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยควำมสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ 
ประตูทำงเขำ้ท่ีอยูด่ำ้นหนำ้สุดของวดั ท่ีมีช่ือว่ำ “ประตูฟ้ำค  ำรณ” และถนนจำกประตูเขำ้สู่ตวัวิหำรท่ีประดิษฐำน
เจำ้แม่กวนอิมทองค ำ มีช่ือว่ำ “ถนนนำกำมิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้ำนคำ้ขำยของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่ำงๆ มำกมำย 
อำทิ ขนมนำนำชนิด ของเล่น รองเทำ้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่ำนไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝำกของท่ีระลึก 
และน ำทุกท่ำนเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์ำร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ ำสุมิดะ “หอคอยโตเกยีวสกาย 
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญำณโทรคมนำคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริกำรเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภำคม 
2555 โดยหอน้ีมีควำมสูง 634 เมตร สำมำรถท ำลำยสถิติควำมสูงของหอกวำงตุง้ ในมณฑลกว่ำงโจว ซ่ึงมีควำม
สูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทำวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนำดำ มีควำมสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกำยทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนำ้สุดสำมำรถมองเห็นไดจ้ำกละแวกวดัอำซะกุซ่ำท่ีเต็มไป
ดว้ยกล่ินอำยแบบเมืองเก่ำของเอะโดะ  
 รับประทำนอำหำรกลำงวนัแบบอิสระ เพื่อใหท่้ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
น ำท่ำนสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งของญ่ีปุ่นซ่ึงตั้งอยูริ่มอ่ำวโตเกียว สถำนท่ีออกเดทของหนุ่มสำว
ญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บกำรโหวตว่ำ “โรแมนติคท่ีสุด” ของโตเกียว สำมำรถมองเห็น “สะพำนเรนโบว”์ ท่ีพำดผำ่นจำกโอ
ไดบะสู่เมืองโตเกียว และเดินทำงสู่หำ้ง “DiverCity Tokyo Plaza” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถำนท่ีถกูสร้ำงข้ึนมำเพ่ือ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชำวญ่ีปุ่น และชำวต่ำงชำติ ภำยใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนำด
ใหญ่ท่ีมีร้ำนคำ้ต่ำงๆ มำรวมตวักนัอยูถึ่ง 154 ร้ำน ท่ำนจะไดช้ม “หุ่นยนต ์GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-0 
Unicorn Gundam” ตวัโตเท่ำขนำดจริง ยนืรอตอ้นรับท่ำนท่ีดำ้นหนำ้ของหำ้ง ท่ีเป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของ
สถำนท่ีแห่งน้ี อีกทั้งยงัมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่ท่ีจะบอกผำ่นควำมยิง่ใหญ่ของ 



 

 

GUNDAM ไปทัว่โลก (ไม่รวมค่ำเขำ้ชม) จำกนั้นเดินทำงสู่ “ย่านชินจูก”ุ ยำ่นแห่งควำมเจริญอนัดบัหน่ึงของ
กรุงโตเกียว ท่ำนจะไดพ้บกบัหำ้งสรรพสินคำ้ และร้ำนขำยของเป็นพนัๆ ร้ำน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหมื่นเดินกนั
ขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่ำนเลือกชมสินคำ้มำกมำย อำทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ, กลอ้งถ่ำยรูป, 
นำฬิกำ, เส้ือผำ้, รองเทำ้แฟชัน่ และเคร่ืองส ำอำง เป็นตน้ อิสระใหท่้ำนไดเ้พลินเพลินกบักำร “เลือกชมและซ้ือ” 
สินคำ้ตำมอธัยำศยั น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศนูยร์วมแห่งสินคำ้นำนำชนิด ไม่ว่ำจะเป็นขนมญ่ีปุ่น 
ผลไม ้และอำหำรนำนำชนิดใน ซุปเปอร์มำร์เก็ต ใหท่้ำนเลือกซ้ือสินคำ้และของฝำกไดต้ำมอธัยำศยั  
สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่ “สนามบนิฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทำงกลบั 
 รับประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพื่อใหท่้ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 

     
 

วนัที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้ำสู่เมืองไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
05.25 น.   เดินทำงถึงเมืองไทย พร้อมกบัควำมประทบัใจเต็มเป่ียม 
 

หมำยเหตุ :  รำยกำรต่ำงๆ สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกภยัธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ,  
กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่ำงๆท่ีระบุในรำยกำรน้ีอำจมีกำรปรับยำ่น และสถำนท่ีตั้ง ไดต้ำมควำมเหมำะสม
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมำตรฐำนเดียวกนั โดยบริษทัจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของเสน้ทำงระหว่ำงกำรน ำเท่ียวเป็นส ำคญัโดย 

มิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เดนิทาง   13-18, 15-20 มีนาคม 2562 

อตัราค่าบริการ ส ำหรับคณะ 30 ท่ำนข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 42,900 บำท 
เด็กอำยุ 7-11ปี / มีเตียง  40,900 บำท 
เด็กอำยุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 38,900 บำท 
พกัเด่ียวจ่ำยเพิม่ (จำกรำคำผูใ้หญ่) 6,000 บำท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -19,000 บำท 

เด็กทำรก อำยตุ  ่ำกวำ่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทำง) เช็ครำคำตัว๋ก่อนท ำกำรจองค่ะ 
 
 

เดนิทาง   20-25 มีนาคม 2562 

อตัราค่าบริการ ส ำหรับคณะ 30 ท่ำนข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 43,900 บำท 
เด็กอำยุ 7-11ปี / มีเตียง  41,900 บำท 
เด็กอำยุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 39,900 บำท 
พกัเด่ียวจ่ำยเพิม่ (จำกรำคำผูใ้หญ่) 6,000 บำท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -19,000 บำท 

เด็กทำรก อำยตุ  ่ำกวำ่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทำง) เช็ครำคำตัว๋ก่อนท ำกำรจองค่ะ 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
o ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% + หกั ณ ท่ีจ่ำย 3%  (ค่ำทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตำมเสน้ทำงและสำยกำรบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันำจร) 
o ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร์ 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ ำมนัท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บ (ค  ำนวณ ณ วนัท่ี 21/12/2561) 
o ค่ำอำหำร, ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
o โรงแรมท่ีพกัตำมระบุไวใ้นรำยกำร หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่ำน) 
o ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอำยตุ  ่ำกว่ำ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวติท่ำนละ 2,000,000 บำท ดูแลค่ำรักษำพยำบำลอุบติัเหตุ 500,000 บำท และอำหำรเป็นพิษระหว่ำงเดินทำง  
o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมอืงไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้ำด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่ำนละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง / ต่อหนำ้เล่มหนงัสือเดินทำง 
o ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่ำอำหำรท่ีสัง่มำในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกท่ีบริษทัจดัให ้ในรำยกำรทวัร์ 
o ค่ำน ้ ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน) 
o ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 
o ค่ำเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทำง (สอบถำมค่ำใชจ่้ำยกบัเจำ้หนำ้ท่ี) 

 กรุณำแจง้อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทำง พร้อมหนำ้พำสชดัเจนของคนเดินทำงแทน 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภำยหลงั 
o ค่ำธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมำณ 2,000 เยน (ประมำณ 600 บำทไทย) เพ่ิมเติมตำมควำมพึงพอใจ 
o ค่ำวีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส ำหรับผูถื้อหนงัสือเดินทำงต่ำงชำติ) 
 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณำจองทวัร์ล่วงหนำ้ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 20 วนั มิฉะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจำกวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจำกวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วนัก่อนเดนิทาง ยดึเงนิ 50% ของราคาทัวร์ (นบัจำกวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจำกวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 



 

 

o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น ทำงบริษทัฯ จะไม่ท ำกำรเก็บเอกสำรจริงใดๆ  
รบกวนส่งเอกสำรเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมอีายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ำรองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนกำรเดินทำง เป็นอยำ่งชำ้ 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรำคำในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทำงไม่ถึงจ  ำนวนท่ีระบุ 
o กรณีท่ำนมีกำรเดินทำงดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเรำทรำบ ณ วนัท่ีส ำรองท่ีนัง่ หำกไม่มีกำรแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกตัว๋เคร่ืองบินดงักล่ำวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งและภำษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หำกสำยกำรบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง 
o หำกท่ำนไม่เดินทำงกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขำกลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สำมำรถน ำมำขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่ำงกำรท่องเท่ียวน้ี หำกท่ำนไม่ใชบ้ริกำรใดๆ ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน ถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่สำมำรถเรียกร้องขอ

คืนค่ำบริกำรได ้ 
o ค่ำบริกำรท่ีท่ำนช ำระกบัทำงบริษทัฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบริษทัฯไดช้ ำระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมำขำดเช่นกนั ดงันั้นหำกท่ำนมีเหตุอนัใดท่ีท ำใหท่้ำนไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตำมรำยกำรท่ีระบุไว ้ท่ำนจะขอคืน
ค่ำบริกำรไม่ได ้ 

o ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นไดป้ระกำศยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกำรพ ำนกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นไดป้ระกำศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสำมำรถพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หำกผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท ำงำน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่ำ
ตำมปกติ) 

o หำกท่ำนถกูเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผดิชอบของบริษทัฯทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบำงส่วนหรือทั้งหมด  

o หำกท่ำนถกูปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ไม่ว่ำประเทศใดจนท ำใหท่้ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได ้คณะทวัร์ท่ำนอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบินได ้จ  ำเป็นตอ้งออกเดินทำงตำมโปรแกรมท่ีวำงไว ้แต่ทำงตวัแทนบริษทัฯ จะท ำหนำ้ท่ี
ประสำนงำนและเจำ้หนำ้ท่ีจะท ำกำรติดต่อช่วยเหลือท่ำนเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงดำ้วท่ีพ  ำนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท ำหนำ้ท่ีช่วยเหลือเจรจำ แต่อ  ำนำจสิทธ์ิขำดเป็นของทำงกองตรวจคนเขำ้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่ำใชจ่้ำยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น กำรยกเลิกหรือล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชำติ, กำรนดัหยดุงำน, กำรจลำจล หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ ำนำจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนในกำรเรียกร้องค่ำชดใชจ้ำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดกำรสูญหำยของ 
สมัภำระระหว่ำงกำรเดินทำง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อกำรสูญหำยดงักล่ำว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยกำรทวัร์ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะยดึถือ
และค ำนึงถึงควำมปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลกูคำ้ส่วนมำกเป็นส ำคญั 

o เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ แลว้ 


