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VTG ขอน าท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั  
โดยสายการบินไทยสู่เมืองโอซาก้า โกเบ นาโกย่า ชิสึโอกะ โยโกฮาม่า โตเกียว 

 

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนดม์ารค์สําคญัของเมอืงโอซาก้า 
โกเบ สนุกกบักจิกรรมกระดานเลื่อนหมิะทีล่านสก ีรอ็คโค สโนว ์ปารค์ 
ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในบรเิวณนัน้, ชมความ

งดงามของววิภเูขาไฟฟูจทิีจ่ดุชมวิวยเูมะ เทอเรซ, ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบาย
กระเป๋าทีโ่กเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ 

ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภูเขาทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่น ภเูขาไฟฟจิู 
 ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภเูขาไฟฟูจทิี ่ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็, เยีย่ม

เยอืนหมูบ่า้นน้ําใส โอชิโนะฮคัไค ทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 100 เรือ่งความใสสะอาดของน้ํา 
โยโกฮาม่า ลิม้ลองราเมง็รสเลศิที ่พิพิธภณัฑร์าเมง็ 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิที ่วดัอาซากซุะ, ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ ย่านชินจกูแุละโอ

ไดบะ, ชมความงดงามของต้นแปะก๊วยในช่วงใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วนเมจิจิงกไูกเอน็ 
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พเิศษ !!! อ่ิมอร่อยกับบฟุเฟต์ขาปู 

ก าหนดการเดินทาง 5-10 ธนัวาคม 2562   

วนัแรก             สนามบินสวุรรณภมิู  
 

21.00 น.   พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C  
สายการบินไทย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

23.59 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 

 

วนัท่ีสอง          สนามบินคนัไซ >> โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า >> โกเบ >> รอ็คโค สโนว ์ปารค์ 
                         >> นาโกย่า >> อิออน มอลล ์

07.20 น.   เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกจิ
อนัดบัสองรองมาจากเมอืงโตเกยีว ได้รบัสมญานามว่า "เมอืงแห่งสายธาร" เนื่องจาก
เป็นเมอืงท่าขนส่งสนิค้าและวตัถุดบิที่ส าคญัตัง้แต่ครัง้อดตี  ซึ่งบรรดาพ่อค้าจากทัว่
สารทศิทัง้ในญี่ปุ่นเองรวมไปถงึจนีและเกาหลต่ีางหลัง่ไหลมาที่นี่  จนท าให้โอซาก้าเป็น
ศูนยก์ลางทางการคา้และอุตสาหกรรมทีส่ าคญัของประเทศจนถงึปจัจุบนั อกีทัง้ยงัเป็น
แหล่งรวมศิลปะการแสดงดัง้เดมิของญี่ปุ่น มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ตรงที่สามารถผสาน
มรดกทางประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่เขา้กบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ไดอ้ย่างกลมกลนื นําท่าน
เดนิทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ชมภายนอก) หนึ่งในแลนดม์ารค์สําคญัของเมอืงโอซาก้า 
สรา้งขึน้ในสมยัฮเิดโยช ิโตโยโตม ิปลายศตวรรษที่ ในปีค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหาย 
จนกระทัง่ในปีค.ศ.1931 นายกเทศมนตรเีมอืงโอซากา้ ไดข้อรบัเงนิบรจิาคจากชาวเมอืง
มาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปจัจุบนัสูง 8 ชัน้ เครื่องประดบัหลงัคาและภาพ
เสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆ ส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนเป็นมรดกสําคญัของประเทศ) บนหอคอยชัน้ 8 ท่านสามารถมองเหน็ทวิทศัน์
โดยรวมของเมอืงโอซาก้าได้อย่างชดัเจน ภายในตัวปราสาท ยงัมนีิทรรศการแสดง
หลกัฐาน ภาพเขยีน เครื่องแต่งกายโบราณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับประสาทและตระกูล 
Toyotomi อยู่ ส่วนบรเิวณรอบๆ ปราสาทกเ็ป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นทีพ่กัผ่อน
หยอ่นใจของชาวเมอืงดว้ย จากนัน้นําท่านสู่ เมืองโกเบ เมอืงท่าพาณิชยห์ลกัของญี่ปุ่น 
ทีท่าํการคา้ขายกบัประเทศจนีและเกาหลตีัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 8 และเป็นหนึ่งในเมอืง
ท่าทีป่ระเทศญีปุ่น่เปิดประเทศกบัตะวนัตกเมือ่ปีค.ศ.1868 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ รอ็คโค สโนว ์ปารค์ อสิระให้ท่านได้สนุกสนานกบักจิกรรมกระดาน
เลื่อนหมิะและเพลดิเพลนิกบัการถ่ายรปูท่ามกลางทุ่งหมิะอนัขาวโพลน (รายการทวัร ์ไม่
รวมค่ากจิกรรมอื่นๆ หากท่านต้องการเขา้ร่วมกจิกรรมอื่นๆ แทนการเล่นกระดานเลื่อน
หมิะ ท่านต้องชําระเงนิด้วยตวัท่านเองและทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่า
กระดานเลื่อนหิมะ) จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า พาท่านช้อปป้ิง ณ 
ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน มอลล์ เพื่อซื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภค อาทเิช่น 
เสือ้ผา้ ขา้วของเครือ่งใชใ้นชวีติปะจาํวนั ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ที่
สนิคา้ทัง้รา้นราคา 100 เยนเท่านัน้  

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัท่ีสาม          นาโกย่า >> ชิสึโอกะ >> ทะเลสาบฮามานะ >> นิฮงไดระ >>  
                         จดุชมวิวยูเมะ เทอเรซ >> โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลต็  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองชิสึโอกะ ระหว่างทางน าท่านแวะชม ทะเลสาบฮามานะ 
ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในบรเิวณนัน้ และยงัเป็นจดุแวะพกัรถทีใ่หญ่
ทีสุ่ดส าหรบันกัท่องเทีย่ว ใหท้่านไดล้องชมิพายปลาไหลและเลอืกซือ้ผลติภณัฑต่์างๆ 
กลบัไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชญิท่านเพลนิตากบัทศันียภาพอนัแสนงดงามของ
สองขา้งทาง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ นิฮงไดระ เพื่อน าท่านชมววิภูเขาไฟฟูจทิี่ จุดชมวิวยูเมะ เทอเรซ 

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สรา้งขึน้มาเพื่อเป็นจุดชมทศันียภาพอนัสวยงามของเมอืง
นิฮงไดระ และท่านสามารถมองเหน็ภูเขาไฟฟูจไิด้อย่างสวยงามในวนัที่ท้องฟ้าปลอด
โปร่ง  จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ ทีร่วบรวมแบรนด์
ระดบัโลกมาไว้ด้วยกนับนหุบเขารมิทางด่วนสายTomei ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ-
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ให้ท่านได้อสิระกบัการเลอืกซื้อเลอืกชม
สนิค้าที่รวบรวมไวก้ว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, 
Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกี
มากมาย นอกจากน้ียงัมหีมวดสนิค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งราคา
สนิค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าที่อื่นๆ ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็น
สวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญีปุ่น่โดยเฉพาะ   

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน ้าจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ***  

                          ***จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่
น ้าแร่แล้ว จะท าให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น*** 

 

วนัท่ีส่ี               ภเูขาไฟฟจิู >> หมู่บ้านโอชิโนะฮคัไค >> ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ >>  
                         โยโกฮาม่า >> พิพิธภณัฑร์าเมง็ >> โตเกียว 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) ทีร่ะดบั

ความสงู 2,500 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ
กบัภเูขาไฟทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้และไดช้ื่อว่ามสีดัส่วนสวยงาม
ทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่งัดบัไมส่นิท และมคีวามสงูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่นจาก
ดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่บ่อน้ํา
ศกัดิส์ทิธิ ์โอชิโนะ ฮคัไค บ่อน้ําทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟูจ ิทีใ่ชเ้วลา
อนัยาวนานในการไหลลงมาสู่พืน้ดนิและแทรกซมึไปยงับ่อน้ําแต่ละบ่อ ดงันัน้น้ําทีอ่ยูใ่น
บ่อจะเป็นน้ําทีใ่สสะอาดและสดชื่นมาก ในปีค.ศ.1985 สถานทีแ่ห่งนี้ยงัไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 
ใน 100 อนัดบัแหล่งน้ําจากธรรมชาตทิีด่ทีีสุ่ดของญีปุ่่นอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเกน็ เพื่อเขา้ชมเจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยีข์นาด

ใหญ่สแีดงห้าชัน้ ตัง้อยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใิน
ระยะไกลได้อย่างชดัเจนและงดงาม เจดยีแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพในปี
ค.ศ.1963 ท่านจะไดช้มและเกบ็ภาพทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ่วมกบัเจดยี์
หา้ชัน้ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เมอืงทีม่บีทบาทอย่างมากในช่วงการ
เปิดประเทศคา้ขายกบัชาวตะวนัตกของญี่ปุ่นในช่วงปีค.ศ.1859 จากหมู่บา้นชาวประมง
เลก็ๆ จงึกลายเป็นเมอืงท่าพาณชิยท์ีส่าํคญัมากเมอืงหน่ึงของญี่ปุ่น  นําท่านรบัประทาน
อาหารเยน็ที่ พิพิธภณัฑ์ราเมง็ สถานที่รวบรวมร้านราเมง็ชัน้ยอดมาไว้ในที่เดยีวกนั 
ท่านสามารถเลือกทานราเมง็ที่ท่านชื่นชอบได้ ไม่ว่าจะเป็น มโิสะราเม็ง ชโิอะราเม็ง 
ทงคตสรึาเมง็ และเลอืกเพิม่เส้นหรอืท้อปป้ิงได้ตามอธัยาศยั หลงัมือ้อาหารให้ท่านได้
เพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปภายในพพิิธภณัฑ ์ซึ่งตกแต่งภายในอาคารด้วยการจําลอง
บ้านเมอืงในยุคหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง  มรีา้นขายขนมญี่ปุ่นโบราณ รวมไปถงึรา้น
ขายของฝากทีร่ะลกึทีข่ายตัง้แต่ราเมง็อบแห้งไปจนถงึอุปกรณ์ในการทําเสน้และน้ําซุป
ราเมง็ 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยัภายในพิพิธภณัฑร์าเมง็ 
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 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ีห้า            โตเกียว >> วดัอาซากสุะ >> สวนเมจิจิงกไูกเอน็ >> ช้อปป้ิงย่านชินจกู ุ>>            
                         โอไดบะ >> สนามบินฮาเนดะ              

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ มชีื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ

(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะเนื่องจากตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัใน
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่
ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่  ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามนิาริ แปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกบั
ถนนนากามเิสะ สองข้างทางมรี้านค้าให้เดนิชมและชิมได้เพลินๆ โดยมขีองที่ระลึก
สไตล์ญี่ปุ่นให้เลอืกซือ้หา และขนมส่งกลิน่หอมเยา้ยวนชวนใหล้ิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้ม
ประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุม้หนึ่งคอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย์ พอเดนิ
ผ่านเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางแจง้ มผีูค้นยนืโบกควนั
ธูปเขา้หาตวัเอง เชื่อกนัว่าจะทําใหโ้ชคด ีและมกีระถางกํายานตัง้อยู่ดว้ย การโบกควนั
กํายานเขา้หาตวัเชื่อว่าจะช่วยใหห้ายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนกจ็ะโบกควนักํายานไป
ทีอ่วยัวะส่วนนัน้ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรอืที่เรยีกว่า The 
New Tokyo Tower แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว จากบรเิวณวดัอาซากุสะ ซึง่
เป็นสิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่น่โดยมคีวามสงู 634 เมตร โตเกยีวสกายทรสีรา้ง
ขึน้เพื่อเป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยุในระบบดจิติอล จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู่
สวนเมจิจิงกไูกเอ็น ที่รมิถนนสองข้างทางกว่า 300 เมตร เรยีงรายเต็มไปด้วยต้น
แปะก๊วย ที่พร้อมใจกันเปลี่ยนสีใบเป็นสีเหลืองสว่างสดใส โดยภายในบรเิวณนัน้มี
รา้นค้ามากมายมาออกร้าน รวมถงึชมการแสดงสดที่เหล่าศิลปินเปิดหมวกมาทําการ
แสดง รวมถึงศิลปินวาดรูปหลายท่านที่มานัง่ถ่ายทอดบรรยากาศลงสู่ผนืผ้าใบ ทําให้
บรรยากาศภายในสวนอบอวลไปดว้ยความสนุกสนาน เหมาะกบัการพกัผ่อน 

เท่ียง             อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย เดนิทางสู่ ย่านชินจูก ุย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงั ทีไ่ม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาตใิดๆ ก็ต้องมาช้

อปป้ิงที่ย่านแห่งนี้ เนื่องจากมสีนิค้ารองรบักบัความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะ
เป็นแบรนดเ์นมชัน้นํา สนิคา้นําสมยั ขนมญี่ปุ่นทัง้แบบเก่าและใหม่ ไปจนถงึรา้นอาหาร
หลากสไตล์ อิสระให้ท่านเลอืกซื้อสินค้าตามอธัยาศัยอาทิเช่น สนิค้าอิเล็คทรอนิกส์ 
เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องสําอาง ฯลฯ จากนัน้นําท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปป้ิง
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ชื่อดงัอกีแห่งของญี่ปุ่นซึ่งตัง้อยู่รมิอ่าวโตเกยีว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่
ไดร้บัการโหวตว่า “โรแมนตคิทีสุ่ด” ของโตเกยีว สามารถมองเหน็สะพานเรนโบวพ์าด
ผ่านจากโอไดบะสู่เมอืงโตเกยีวโดยม“ีหอคอยโตเกยีว”สญัลกัษณ์ของเมอืงตัง้ตระหง่าน
อยู่ รวมทัง้ “เทพสีนัตภิาพ” เวอรช์ัน่ญี่ปุ่นยนืถอืคบเพลงิอยู่รมิอ่าวโตเกียว โดยภายใน
บรเิวณดอไดบะน้ี จะมหีา้งสรรพสนิคา้หลากหลายสไตลใ์หท้่านไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่างจุ
ใจ อาทเิช่น “พาเลต็ทาวน์” (Palette Town) แหล่งรวมเทคโนโลยลีํ้ายุคและทนัสมยั 
ตื่นเตน้กบัศูนยจ์ดัแสดงรถยนตโ์ตโยตา้ พบกบัรถยนตร์ุน่ลํ้าสมยัต่างๆ มากมาย ทีเ่มก้า 
เวป (Mega Web) สวนสนุกรถยนต์ ท่านสามารถทดลองขบัรถยนต์ทีถู่กใจได้, “อควา
ซิต้ี” แหล่งช้อปป้ิงเซน็เตอร์ขนาดใหญ่ โดยเนื้อที่ขนาด 6 ชัน้ โดยจะแบ่งเป็นโซน 3 
โซน คอื ศูนยก์ารคา้ โซนอาหาร และศูนยร์วมความบนัเทงิ ภายในเตม็ไปดว้ยสนิคา้แบ
รนดเ์นมต่าง ๆ เช่น GAP, NEXT, ADIDAS, หรอืจะเป็น LACOSTE ไปจนถงึสนิคา้
แนวหลากหลาย เช่น HMV, TOY’R US, THE BODY SHOP, SWATCH เป็นต้น,   
ไดเวอร ์ซิต้ี ซึง่มรีา้นค้าต่างๆ มารวมตวักนัถงึ 154 รา้น นอกจากการเป็นแหล่งช้อป
ป้ิงขนาดใหญ่แล้ว สิง่ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คอื �GUNDAM FRONT TOKYO ที่ซึ่งเป็น
เสมอืนหน้าตาของที่แห่งนี้เลยกว็่าได้ สําหรบั �GUNDAM FRONT TOKYO ถูกสรา้ง
ขึน้มาเพื่อเป็น Theme Park ทีจ่ะบอกผ่านความยิง่ใหญ่ของ GUNDAM ไปทัว่โลก สิง่ที่
พลาดไม่ได้ก็คอื การถ่ายรูปคู่กบัเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM ขนาดเท่ากบัของจรงิด้วย
อตัราส่วน 1:1 ตัง้ตระหงา่นอยูท่ีล่านกวา้งดา้นทศิใต้ 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฮาเนดะ 
 

วนัท่ีหก             สนามบินฮาเนดะ >> สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย  
 

00.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
05.25 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทาง 5-10 ธนัวาคม 2562 

 
 
หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้เดนิทางจํานวน 25 ท่านขึน้ไป หากผู้เดนิทางมไีม่ครบตาม
จาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูมิ 
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น้ําหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการ
กําหนดน้ําหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยูก่บัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 
 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 41,900.- 22,500.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 37,900.- 20,500.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 31,500.- 16,900.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 7,900.- 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน้ําหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครือ่งไดท้่านละ 2 ชิน้เท่านัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

**เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึง่เดยีว **                                                                                                                        
7.   ค่าภาษีน้ํามนั ที่สายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที่ 12 กรกฎาคม 2562 และท่านต้องชาํระ
เพิม่เตมิ ในกรณีที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากที่ท่านได้ทําการจองทวัรแ์ล้ว 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน้ํามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิม่เตมิ อาท ิ 
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ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน้ําดื่มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

  
เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

1. กรณุาชําระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 

 
การยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจาํทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 

4.  
หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที่สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี่ปุ่น / การนําสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
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และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่
ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมือ่ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 
 

 
 


