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“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
05 – 10 มิถุนำยน 2562 

03 – 08 กรกฎำคม 2562 

24 – 29 กรกฎำคม 2562 

21 – 26 สิงหำคม 2562 

10 – 15 สิงหำคม 2562 
 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดินทาง 
15 ท่าน 

ไม่บังคบัทปิไกด์ / 
คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดินทาง 
มบีริการน า้ดื่ม ประกนัอุบัตเิหตุ รสบัส + โรงแรม 

มาตรฐาน 
 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 สนำมบินสุวรรณภูม ิ( 23.59 – 07.30 )   ✈ 
 

2 
สนำมบินคันไซ – เกยีวโต – เขตอะราชิยาม่า – สะพานโทเกซึเคยีว – 
ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ – วดัคโิยมสึิ – นำโกย่ำ – ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ 

-  - 
NAGOYA SAKAE 
TOKYU HOTEL OR 
SIMILAR 

3 
นำโกย่ำ – วนอุทยำนแห่งชำตฮิำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นำท ี– 

หุบเขำโอวำคุดำนิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอำท์เล็ท  
  

 
HOTEL

MOTOSU VIEW 
HOTEL OR SIMILAR 

4 
โมโตสุ – ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีที ่5 - Fujikawaguchiko Herb Festival 
(15 ม.ิย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

  - 
APA MAKUHARI 
HOTEL OR SIMILAR 
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วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ ( 23.59 – 07.30 ) 

2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตอืนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง

ดังน้ันผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

    2359  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 622 
 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

วนัทีส่อง สนำมบินคันไซ – เกียวโต – เขตอะราชิยาม่า – สะพานโทเกซึเคียว – ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ – วัดคิโยมิสึ– นำโกย่ำ – 
ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ 

0730 ถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

  

น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ 
“เขตอะราชิยาม่า” น าท่านผ่อนคลายกบับรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ และเป็นเขตท่ีเต็มไปดว้ยไมไ้ผ่และวดัหรือศาลเจา้
มากมายให้ท่านไดเ้ลือกสักการะ หรือท่านจะเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองจากร้านคา้มากมายให้ท่านไดเ้ดินเท่ียว
ชมความสวยงามและความร่มร่ืน ดว้ยสีเขียวขจีของทิวไผ่นับหม่ืนตน้ตลอดสองขา้งทางจนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ของผูค้นท่ีรักธรรมชาติมากว่า 1,000 ปี … และน าท่านชม “สะพานโทเกซึเคียว” ซ่ึงช่ือของสะพานน้ีแปลว่า “สะพาน
ข้ามสู่ดวงจันทร์” ยงัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองอาราชิยามาอีกดว้ย ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศสุดแสนจะ
สบาย อากาศก าลงัดี ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป ให้ท่านเพลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ีแสนสวยงาม (สีของใบไม้จะ
แตกต่างกนัออกไปตามฤดูกาล) 

5 
โตเกยีว – วดัชิบำมำตะทำอชิำคุเอน – ช้อปป้ิงฮำรำจูกุ – โอไดบะ – 
สนำมบินฮำเนดะ ( 00.20 – 04.50 ) 

 - ✈ 
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จากนั้นน าท่านเดินทางชม “ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ” ศาลเจา้ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้แก่เทพเจา้แห่งขา้วตามความเช่ือของคน
ญ่ีปุ่น ภายในท่านจะไดช้มรูปป้ันของสุนขัจ้ิงจอกมากมายท่ีเช่ือกนัว่าคือผูรั้บใชข้องเทพเจา้แห่งขา้วในสมยันั้น และศาล
เจา้แห่งน้ียงัเป็นท่ีข้ึนช่ือของประตูโทริ ท่ีเรียงต่อกนัยาวตามรางของวดัอินาริซนัท่ีตอ้งใชเ้วลาเดินถึง 2 ชัว่โมงและยงัเป็น
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง “Memory of Geisha” อีกดว้ย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “วดัคโิยมสึิ” วดัท่ีสร้างดว้ยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขาสูง เพ่ือ
น าท่านกราบขอพรพระเพ่ือความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ี “น า้ 3 สาย” ท่ีเช่ือกนัว่าถา้ด่ืมแลว้
จะเกิดความเป็นสิริมงคลในดา้น “ความร ่ารวย ความมีช่ือเสียง และมีสุขภาพดี” อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงาม
ของทิวทศัน์ ... แลว้ให้ท่านเพลิดเพลินต่อท่ี “ถนนสายกาน ้าชา” ให้ท่านไดเ้ลือกชมและซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียง
มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน ้ าชา, ชุดกิโมโน, ชุดยกูาตะ, ชุดจิมเปอิ, พดั ชา 
รวมทั้งสินคา้พ้ืนเมืองเล่ืองช่ือมากมาย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมอืงนาโกย่า” เพ่ือตะลุยชอ้ปกนัท่ี “ย่านซาคาเอะ”ซ่ึงเป็นย่านชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยาม
ราตรี จะมีสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลกมาวางขายท่ีถนนสายน้ี มีห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร ท่ีบ่งบอกถึงความมี
ระดบัซ่ึงมีให้ทุกท่านไดเ้ลือกอยา่งมากมาย นอกจากน้ียงัมีจุดชมวิวท่ีท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายน้ีและตวัเมืองนา
โกยา่อยา่งชดัเจน คือท่ีตึกทีวีของนาโกยา่ (ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยโตเกียวทาวเวอร์ แต่มีอายุ
เก่าแก่มากกว่า ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้เยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ 
ในย่านซาคาเอะ *** 

ทีพ่กั : NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม นำโกย่ำ – วนอุทยำนแห่งชำตฮิำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นำท ี– หุบเขำโอวำคุดำนิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอำท์เลท็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

   

น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซ่ึงถือว่าเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้น าท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลดั” สัมผสัความงามราวกบัภาพวาดของ
ทิวทศัน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 15 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพ่ือบนัทึกภาพ
ความงามอยา่งแทจ้ริงของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงัตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านมุ่งหน้าโดยรถบสัสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟ 
ฮาโกเน่เม่ือหลายพนัปีก่อน ท าให้เกิดบ่อน ้ าร้อนผุดข้ึนมาจากใตดิ้น น ้ าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก ามะถนัอยู่
ดว้ย ให้ท่านไดช้มบ่อน ้าแร่ก  ามะถนัท่ีสามารถตม้ไข่ไห้สุกได ้และไข่ท่ีตม้ จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสีด าสนิท พร้อม
ชิม “ไข่ด า” โดยเช่ือกนัว่าเม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายยุนืยาวข้ึน 7 ปี 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบ
เขาริม Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบั
การเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, 
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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 ... 
นอกจากน้ียงัมีหมวดสินค้าอ่ืนๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกว่าใน
ห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ ให้ท่าน
ไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิเพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่สไตล์ญ่ีปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

 
วนัทีส่ี่ โมโตสุ – ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีที่ 5 – Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – 

ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

                    

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดใน
โลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... น าท่านข้ึนสัมผสั
บรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกล้ชิดท่ี “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออ านวย)                  

อิสระให้ท่านได้บนัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” 

มากมายตามอธัยาศยั 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางไปชมเทศกาล “Fujikawaguchiko Herb Festival” เทศกาลทุ่งดอกลาเวนเดอร์ริม
ทะเลสาบ Kawaguchiko (จัดขึน้ระหว่ำงวนัที ่15 มถุินำยน – 16 กรกฎำคม) ภายในงานจะมีการจดัแสดงทุ่งดอกลาเวน
เดอร์มากกว่า 1 แสนตน้ เสกให้สวนสาธารณะบริเวณใกลท้ะเลสาบกลายเป็นพรมสีม่วง สวยงาม ส่งกล่ินหอมไปทัว่ สี
ม่วงของทุ่งดอกลาเวนเดอร์สะทอ้นกบัผิวน ้ าในทะเลสาป มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิ อีกมุมหน่ึงถ่ายรูปยอดนิยมท่ีมา
เท่ียวญ่ีปุ่นหนา้ร้อนตอ้งไปชมให้ได ้

*** หากหมดช่วงเทศกาลจะพาท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” แทน ... เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของ
ภูเขาไฟฟจิู อยูร่ะหว่างทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลาย
ของหิมะจากบนภูเขาไฟฟจิูและถูกกรองผา่นชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี และไดรั้บใบ
ประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญ่ีปุ่นว่าน ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมี
ปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าให้มีสาหร่าย และหญา้น ้ า เกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ย
กบัมรกตอยูใ่นน ้า ท่านสามารถด่ืมน ้ าสะอาดอนัศกัด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือว่า หากใครไดด่ื้มก็จะมีอายุยืน
ยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ *** 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ “ย่านชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางทีส่องแห่งนคร” ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวใน
ปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ังใหญ่ ๆ ดว้ยกนัคือ ฝ่ังทิศตะวนัตก เป็นย่านธุรกิจท่ีเต็มไปดว้ยอาคารส านักงานสูง
ระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นท่ีตั้ งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการ
ปกครองของมหานครโตเกียว และ ฝ่ังทิศตะวนัออก เป็นยา่นแห่งสีสันท่ีเต็มไปดว้ย ห้างสรรพสินคา้ ช่ือดงั เช่น Isetan, 
Takashimaya, Odakyu เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีร้านสินคา้อิเล็กทรอนิกส์, ร้านขายสินคา้แฟชัน่, ร้านขายสินคา้ลดราคา
และสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซ่ึงเป็นแหล่งบนัเทิง ยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านจะได้
เพลิดเพลินและสนุกสนานกบัการจบัจ่ายซ้ือของฝากจากร้านคา้ต่างๆ มากมายในยา่นน้ี ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางยี่ห้อดงั 
ๆ เส้ือผา้ และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆในสไตล์แบบญ่ีปุ่นกลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล MP-3, Walkman, CD-Player , 
คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา เป็นตน้ นอกจากนั้นท่าน ยงัจะไดเ้ห็นแฟชัน่การแต่งตวั และวฒันธรรมต่าง ๆ ของ
เด็กวยัรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ในกรุงโตเกียว ท่ีนบัไดว้่ามีสไตลใ์นแบบความเป็นตวัของตวัเอง 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้เยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 
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ทีพ่กั : APA MAKUHARI HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า โตเกยีว – วดัชิบำมำตะทำอชิำคุเอน – ช้อปป้ิงฮำรำจูกุ – โอไดบะ – สนำมบินฮำเนดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

 

พาท่านเดินทางสู่ “วดัชิบำมำตะทำอชิำคุเอน” ซ่ึงตั้งอยูใ่นคาสึชิคากุของเมืองโตเกียวและเป็นส่วนหน่ึงของวดันิกายนิชิ
เร็ง แมว้่าช่ือทางการมีช่ือว่าวดั Kyoeizan Daikyo-ji ซ่ึงมนัหมายถึงวดั Shibamata Taishakuten อาคารส่วนใหญ่สร้างข้ึน
หลงัสมยัเมจิ (1868-1912) วดัรวมถึง ประตู Nitenmon, หอ Taishakudo, หอ Kikenjyo, หอหลัก Hondo, ระฆงัวดั
Daishoro และสวน Suikeien … ประตู Nitenmon, หอ Taishakudo และหอ Kikenjyo มีการตกแต่งท่ีหรูหรา โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งหอ Taishakudo เป็นงานแกะสลกัท่ีมีช่ือเสียง โดยมีรูปแบบของภาพเป็นภาพสุตราดอกบวั  Hokekyo แมว้่ามนั
อาจจะดูเรียบง่ายเป็นผลงานท่ีซบัซอ้นและงดงาม นอกจากน้ีมีทางเดินส าหรับนักท่องเท่ียวเพ่ือใชช้มวิวเหล่าน้ีและงาน
แกะสลกัอ่ืน ๆ ท่ีน่ีเป็นเหมืองห้องแสดงผลงานแกะสลกั อีกทั้งวดั Shibamata Taishakuten ยงัปรากฎในฉากของนิยาย
และภาพยนตม์ากมาย ซีรียญ่ี์ปุ่นท่ีมีช่ือเสียงรู้จกักนัมากท่ีสุดคือ “Otoko-wa-tsuraiyo” (มนัยากท่ีเป็นผูช้าย) ลกัษณะของ
ตวัละครหลักช่ือว่าโทระซัง คนเร่รอนใจบุญท่ีไม่สมหวงัในความรัก ลกัษณะภาพยนตร์ใช้พ้ืนท่ีวดัโดยเร่ืองหลักๆ
เก่ียวกบัวดั ในนิยายผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดคือผลงานของนกัเขียน Natsume Soseki ช่ือผลงานว่า “Higansugimade” 

จากนั้นพาท่านมุ่งหนา้สู่ยา่นชอ้ปป้ิง “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวยัรุ่นท่ีทนัสมยัสุด ๆ ของชาวปลาดิบ ให้ท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจ
กบั “แฟช่ัน” หลากหลายสไตลท่ี์ท่านจะไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ท่ีเสมือนหลุดออกมากจากใน
หนงัสือการ์ตูนช่ือดงั อาทิ ซากุระ สาวนอ้ยมหัศจรรย,์ ลาม ูทรามวยัจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นตน้ หรือบางท่ีก็
หลุดมากจากเกมส์เพลย ์, แต่งเลียนแบบดารา-นกัร้องท่ีคลัง่ไคล ้ หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี 
อิสระให้ท่านไดเ้ลือกเดินชมความแปลกประหลาดท่ีหาชมไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวนั ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการ “ช้อปป้ิง” 
สามารถเดินเลือก “ชมและซื้อ”  สินคา้มากมายท่ีมีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ท่ีท่านจะไดเ้ป็นเจา้ของ
เพียงผูเ้ดียวในโลกท่ี “ถนนเทคาชิตะ” ซ่ึงคราคร ่ าไปดว้ยผูค้นมากมายและสินคา้หลายหลายแบบให้ท่านไดเ้ลือกสรรกนั
ตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรยแ์ห่งโตเกียว ท่ีเกิดจากการถมทะเลดว้ยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล  ้ ายุค
และทนัสมยั เป็นเกาะท่ีแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่น ท่ีสามารถสร้างส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้                                     
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ให้เป็นไปไดข้ึ้นมา ให้ท่านไดด่ื้มด ่ากบัการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้ำสวรรค์” (ferris wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
และต่ืนตากับสีสันของแสงไฟท่ีประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผสับรรยากาศของอ่าวโตเกียวท่ีมี “สะพำน 
เรนโบว์” (Rainbow  Bridge) พาดผา่น และมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค ่าคืนเป็นฉากหลงั รวมทั้ง “เทพีเสรีภำพ” เวอร์
ชัน่ญ่ีปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าว (ไม่รวมค่ำชิงช้ำสวรรค์, ค่ำเข้ำชม และเคร่ืองเล่นต่ำงๆ) หรือชอ้ปป้ิง “ห้ำง Aqua City 
Odaiba” แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีรวมร้านคา้ต่าง ๆ มีจุดเด่นอยูท่ี่ชั้น 5 เป็น “รำเมง ฟู้ด ธีมพำร์ค” (Ramen Food Theme Park) 
ท่ีรวบรวมราเมงชนิดต่าง ๆ จากทัว่ประเทศญ่ีปุ่นม และยงัเป็นจุดยอดนิยมส าหรับชมวิวสะพานสายรุ้งอีกดว้ย หรือจะ
เลือกเดินท่ี “DECKS Tokyo Beach” ชอ้ปป้ิงมอลล์สไตล์เมืองในโอไดบะท่ีภายในเด็คส์โตเกียวบีชเต็มไปดว้ยแหล่ง 
ชอ้ปป้ิง อาหาร และความบนัเทิงอย่างครบครัน รวมไปถึง Tokyo Joypolis สวนสนุกในร่มท่ีสามารถเพลิดเพลินกบั
กิจกรรมมากมายกว่า 20 แบบไดใ้นแห่งเดียว เช่น รถไฟเหาะ, เคร่ืองเล่นสไตล์สัมผสัประสบการณ์ และบา้นผีสิง เป็น
ตน้ นอกจากนั้นศนูยอ์าหารยงัจดัตกแต่งในธีมฮ่องกงอีกดว้ย 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้กลางวนัและมือ้เยน็อสิระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่าง ๆ *** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”  

 
วนัทีห่ก สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 04.50 ) 

0020  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 661 

0450  ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบินเป็นต้น 
 

 
 

 

 
 

     อตัราค่าบริการ เดินทาง 05 – 10 มิ.ย. / 03 – 08 , 24 - 29 ก.ค. / 21 – 26 ส.ค.  
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 42,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 32,900.- บาท 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

     อตัราค่าบริการ เดินทาง 10 – 15 ส.ค. 2562 
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 45,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 41,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 41,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 34,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%) 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน     ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
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    ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 25 วนั 
 

กำรยกเลกิและคนืค่ำทวัร์ 
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. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่า และฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วีซ่าไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมำยเหตุ 
 

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลกูคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 
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6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ 
ขอให้ท่านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมไดจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง... 


