



 

 

 
 
 
     

    

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ (TG682 : 23.15-06.55)   X X X  

2 
สนำมบินฮำเนดะ – เมืองคำมำคุระ – วัดโคโตคุอิน – 
วัดฮำเซเดระ – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เล็ต – เมืองโท
โยฮำชิ 

   ASSOCIA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

3 
ไร่สตรอเบอร่ี – เมืองทำคำยำม่ำ – ทำคำยำม่ำ จินยะ – 
ซันมำชิ ซูจิ – หมู่ บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ – เมือง
โทยำมะ 

   JAL CITY HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4  ก ำแพงหมิะ เจแปนแอลป์ – ทะเลสำบยำมำนำกะ    FUJI MIHANA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

5 ฟูจิ พำโนรำมำ โรปเวย์ – ทะเลสำบโมโตสุ – ทุ่งพิง้ค์
มอส – เมืองโตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

   KEIO PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

6 วัดอำซำกุสะ – โตเกียว สกำย ทรี(ถ่ำยรูปด้ำนนอก) –  
อิออน พลำซ่ำ – สนำมบินฮำเนดะ  

  X  

7 สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-05.25)  X X  

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์และคนขับรถ จ ำนวน  1,000  บำท *** 
 






 

                    

 
 
 
 
 
 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 

 
 

20.00 น.  พร้อมกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 2 เคำน์เตอร์ 
D สำยกำรบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่
ท่านก่อนออกเดินทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

23.15 น. เหนิฟ้าสู ่สนำมบินฮำเนดะ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG682   
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
 
 
 
06.55 น. เดินทางถึง สนำมบินฮำเนดะ (โตเกียว) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองคำมำคุระ ณ วัดโคโตคุอิน นมสัการพระพทุธรูปองค์ใหญ่ อมิตตา นิโอยรูาอิ หรือที่รู้จกักนั
ในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง ท าจากสมัฤทธ์ิ องค์หลวงพ่อมีความสงูรวมฐาน 13.35 เมตร เฉพาะองค์พระสงู 11 
เมตร น า้หนักราว 122 ตัน เดิมองค์พระใหญ่แกะสลกัจากไม้สูงถึง 24 เมตร วิหารและองค์พระถูกภัยธรรมชาติ
ท าลายหลายครัง้ แม้จะสร้างขึน้ใหม่ก็ถูกภัยธรรมชาติเหล่านีท้ าลายลง จนกระทั่งครัง้สุดท้ายในปี ค.ศ. 1584 ได้
เกิดปาฏิหาริย์กบัองค์หลวงพ่อเพียงแค่ทรุดลงเล็กน้อย แต่ยงัคงประดิษฐานอยู่ที่เดิม ชาวญ่ีปุ่ นมีความศรัทธาเชื่อ
ในการบนบานขอให้ประสบความส าเร็จต่างๆ พลาดไม่ได้กับการแวะบันทึกภาพคู่กับต้นสน ที่พระบาทสมเด็จ

วันแรก กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ 

วันที่สอง สนำมบินฮำเนดะ – เมืองคำมำคุระ – วัดโคโตคุอิน – วัดฮำเซเดระ – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เล็ต – 
เมืองโทโยฮำชิ 

ไฮไลท์ของกำรท่องเที่ยวทริปนี้ 
ชมควำมอัศจรรย์ของก ำแพงหมิะ บนเทือกเขำเจแปนแอลป์ ที่ 1 ปีมีครัง้เดียว!!! 
ตื่นตำกับหมู่บ้ำนท่ีมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว แห่งเดียวในโลก “ชิรำคำวำโกะ” ที่ฮิตท่ีสุดในปีนี ้ 
เช็คอินสุดชิคกับ ชิบะซำกุระ ทุ่งพิงค์มอสสีชมพู ขนำดใหญ่ท่ำมกลำงภูเขำไฟฟูจิ  
ขึน้กระเช้ำชมวิวแบบพำโนรำมำ ชมภูเขำไฟฟูจแิละทะเลสำบคำวำกุจิโกะ 
พักโรงแรม 5 ดำว ใจกลำงย่ำน “ชินจูก”ุ 
บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำง เกรดพรีเมี่ยม TV Champion 
พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขำปูยักษ์ 
 






 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 7) ทรงปลกูในวโรกาสที่เสด็จพระราชด าเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าร าไพ
พรรณี พระบรมราชินี ครัง้เยือนวดัโคโตคุอินเมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2474   
น าท่านเดินทางสู่ วัดฮำเซเดระ (HASEDERA TEMPLE) เป็นวดัเก่าแก่ที่โดดเด่นด้วยบนัไดหินจ านวน 399 ขัน้ 
ภายใต้หลงัคาที่ทอดยาวสู่พระอโุบสถ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารไม้ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบติัของชาติ อีกทัง้
วดัแห่งนีย้งัเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมปาง 11 พกัตร์ ความสงู 9.18 เมตร ที่สร้างด้วยไม้ในลกัษณะ
ประทบัยืนที่มีความสงูถึง 10 เมตร นอกจากนัน้วดัฮาเซเดระยงัเป็นวดัที่มีชื่อเสียงในเร่ืองของดอกโบตัน๋ที่ปลูก อยู่
ทัว่บริเวณวดักว่า 7,000 ต้น บริเวณด้านหน้าของวิหารใหญ่ยงัเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นชายฝ่ังทะเล อ่าวซา
กะมิ ของเมืองคามาครุะได้อย่างชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เล็ต (Gotemba Premium Outlets) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม

ระดบัต้นๆ ทัว่โลกมาไว้ด้วยกนั ณ บริเวณ TOMEI EXPRESSWAY ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาไฟฟูจิ-ฮาโกเน่ และมหา
นครโตเกียว อิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีหลากสไตล์เกือบ 200 แบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็น GUCCI, AMINI, 
PRADA, NIKE, DESILE, BALLY, COACH, GAP, 
HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT 
LAURENT, RIVE GAUCHE นอกจากนีย้ังมีหมวด
สินค้าอ่ืนๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า เสือ้ผ้าเด็ก ซึ่ง
ทุกชิน้เป็นของแท้ราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า 
รวบรวมไว้บนพืน้ที่กว่า 400,000 ตารางฟตุ นบัได้ว่า
เ ป็ น ส ว ร ร ค์ ข อ ง ทั ้ง นั ก ช้ อ ป ช า ว ญ่ี ปุ่ น  แ ล ะ
นกัท่องเที่ยวผู้มาเยือนอย่างแท้จริง 

               น าทกุท่านเดินทางสู ่เมืองโทโยฮำชิ 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ภัตตำคำร 

 พักที่ ASSOCIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 
 






 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 
น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร่ี เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซือ้สตรอเบอร่ีของชาวญ่ีปุ่ นที่มีการปลูกอย่าง
พิถีพิถนั และได้รับการดแูลเอาใจใสใ่นกระบวนการทุกขัน้ตอน ท าให้ผลสตรอเบอร่ีนัน้มีขนาดใหญ่ สีแดงสด และมี
รสชาติหวาน ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร่ีและที่ส าคญัท่านยงัสามารถชิมสตรอเบอร่ีในไร่นีไ้ด้ และท่านยงั
สามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากให้คนที่บ้านได้อีกด้วย 
 

               น าท่านเดินทางสู ่เมืองทำคำยำม่ำ 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านสู่ ทำคำยำม่ำ จินยะ หรือ ที่ว่ำกำรอ ำเภอเก่ำเมืองทำคำยำม่ำ เป็นอาคารที่ท างานของจวนผู้ว่าเมือง

ทาคายาม่า และยงัเคยเป็นที่ท างานและพกัอาศยัของผู้ว่าราชการจงัหวดัฮิดะ ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล
กกุาวาในสมยัเอโดะ ปัจจบุนัถือว่าเป็นอาคารหลกัหลงัเดิมหลงัเดียวในประเทศญ่ีปุ่ นที่ยงัคงอยู่ 
น าท่านเดินทางสู่ ซันมำชิ ซูจิ ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนน
สายเล็กๆ ที่ทอดยาวตลอดเส้นทาง นอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนีแ้ล้ว ก็ยังเต็มไปด้วยร้านขาย
ของต่างๆ มากมาย  
น าท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ หมู่บ้านแห่งนีต้ัง้อยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ท าให้
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” 
(Gassho Style) โดยการสร้างหลงัคาเป็นสามเหลี่ยมทรงสงูกว่า 60 องศา คล้ายการพนมมือและยังได้รับการขึน้
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทยำมะ เป็นจงัหวดัที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสงูกว่า 3,000 เมตร และมีชายฝ่ัง
ติดทะเลที่มีความลึกถึง 4,000 เมตร จึงท าให้ที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลนานาชนิด  เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายด้านการจดัประชมุพร้อมที่พกัที่ได้มาตรฐานสากลด้วย 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ภัตตำคำร 
 พักที่ JAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 

วันที่สำม ไร่สตรอเบอร่ี – เมืองทำคำยำม่ำ – ทำคำยำม่ำ จินยะ – ซันมำชิ ซูจิ – หมู่บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำ
โกะ – เมืองโทยำมะ 






 

 
 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชมไฮไลท์ “สถำนีทำเทยำมะ” จุดเร่ิมต้นของเส้นทาง “ก ำแพงหิมะ เจแปนแอลป์” เส้นทางท่องเที่ยว
คลาสสิคสดุโรแมนติคที่จะท าให้ท่านประทบัใจไม่รู้ลืม (ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศแต่ละวัน) 
ทำเทยำมะ น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่ที่ราบสูงบิโจไดระ เพื่อท าการเปลี่ยนเป็นรถบสัเพื่อชมเส้นทางสาย

ธรรมชาติของวนอทุยาน 
ดอยมุโรโด โดยสารรถบสัสู่ลดัเลาะไปตามเส้นทางก าแพงหิมะที่สงูราว 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเมษายน-ต้น

เดือนพฤษภาคม) ถึงยอดมโุรโด คือ จดุชมวิวที่สงูที่สดุของเส้นทางเจแปน แอลป์ 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย ไดคังโบ น าท่านโดยสารรางผ่านอโุมงค์ใต้ภูเขาทาเทยามะ ด้วยความสงูถึง 3,015 เมตร และสงูเป็นที่สอง

รองจากภเูขาไฟฟจูิ สูท่ี่ราบไดคงัโบชมความงดงามแห่งทศันียภาพอีกฟากฝ่ังของภเูขา 
 คุโรเบะไดระ ที่ราบสงูบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทศันียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความต่ืนตาต่ืนใจ

อย่างยิ่งแก่นกัท่องเที่ยว น าท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งมีเพียงลวดสลิงของกระเช้าจากต้น
ทางถึงปลายทางเท่านัน้ ไม่มีเสาค า้หรือคัน่กลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่า “กระเช้ำ
พำโนรำมำ” 

 เขื่อนคุโรเบะ น าท่านโดยสารเคเบิล้คาร์เพื่อลดระดบัลงสูส่นัเขื่อนคโุรเบะ เป็นเขื่อนขนาดยกัษ์ที่มีความยาวของ
สนัเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่วิเศษยิ่งใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได้ และ
ชมความแรงของน า้ที่ปลอ่ยออกจากเขื่อนที่สง่เสียงดงัสนัน่สูเ่บือ้งลา่ง 

 โองซิำวะ ด่านสดุท้ายของเส้นทางธรรมชาติ น าท่านโดยสารรถบสัไฟฟ้าลอดอโุมงค์ใต้ภเูขาระยะทางยาวถึง 
6.1 กิโลเมตร มุ่งหน้าสูส่ถานีปลายทาง “โองซิำวะ”  

 น าท่านเดินทางสู ่ทะเลสำบยำมำนำกะ 
 พักที่ FUJI MIHANA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ห้องอำหำรโรงแรม เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขำปูยักษ์  

วันที่สี่     ก ำแพงหมิะ เจแปนแอลป์ – ทะเลสำบยำมำนำกะ 






 

หลงัรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นนี่เองท าให้มีผู้ กล่าวถึงว่า => 
หำกมำที่ญี่ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ำ้แร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญี่ปุ่ น！ 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
น าท่านขึน้ ฟูจิ พำโนรำมำ โรปเวย์ ชมทศันียภาพอนัสวยงามแบบพาโนรามาของภเูขาไฟฟจูิและทะเลสาบคาวา
กจุิโกะ ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อระหว่างชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากจุิโกะกบัจุดชมวิวใกล้ยอดภูเขา
เทนโจ ที่มีความสงูกว่า 1,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล และพลาดไม่ได้กบักระด่ิงรูปหวัใจ ซึ่งเป็นจุดเด่นอีกอย่าง
หนึ่งของยอดเขาแห่งนี ้

 น าท่านเดินทางสู ่ทะเลสำบโมโตสุ ซึง่เป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบที่เกิดการระเบิดของภเูขาไฟฟจูิในอดีตกาล  
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านชมอีก 1 ไฮไลท์ ทุ่งพิง้ค์มอส ความงามของดอกไม้ที่เบ่งบานทั่วภูเขา บนพืน้ที่กว่า 100,000 ตารางเมตร 

เปลี่ยนภูเขาธรรมดาให้เป็นภูเขาสีชมพท่ีูน่าต่ืนตาต่ืนใจ ทุ่งแห่งนีเ้ป็นจุดชมพิง้ค์มอสอนัดบัท่ี 1 ของประเทศญ่ีปุ่ น 
ในวนัฟ้าเปิด ท่านจะพบกบัความงามของภเูขาไฟฟูจิ ท้องฟ้าตดักบัทุ่งดอกไม้สีชมพ ู(ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศแต่
ละวัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่ มหำนครโตเกียว ต่ืนตาต่ืนใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่ เต็มไปด้วยผู้ คน

มากมาย และเทคโนโลยีทนัสมยัตลอดสองข้างทาง  น าท่านอิสระ ช้อปป้ิงชินจูกุ ย่านที่มีความเจริญอนัดับหนึ่ง
ของโตเกียว เป็นศนูย์รวมร้านค้าท่ีจดัแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ มร้ีานค้าชื่อดงัเป็นที่เป็นที่นิยมทัง้ชาวญ่ีปุ่ น 
และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน มีทัง้สินค้าแบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
กิ๊ฟช็อป ขนม รวมถึงเคร่ืองส าอางยี่ห้อดังของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูก
กว่าเมืองไทยและสินค้าอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีท่านสามารถเลือกซือ้เป็นของฝากกลบับ้านได้  

วันที่ห้ำ   ฟูจิ พำโนรำมำ โรปเวย์ – ทะเลสำบโมโตสุ – ทุ่งพิง้ค์มอส – เมืองโตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ 






 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ ROKKASEN  บริกำรท่ำนด้วยบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำงมือ้พิเศษ แบบไม่อัน้!!! แนะน ำ

โดยรำยกำรชื่อดัง "ทีวีแชมป์เป้ียน"  
 พักที่ KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านสู่  วัดอำซำกุสะ  นมัสการเจ้าแม่
กวนอิมอันศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีมีความสูงเพียง 5.5 
เซนติเมตร ซึง่ประดิษฐานในวิหารหลวงของวัด
และเป็นที่เคารพสกัการะของชาวญ่ีปุ่ น รวมถึง
นกัท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญ่ีปุ่ น วดัอาซา
กุสะเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทาง
ด้านหน้าประตคูามินาริมง มีโคมไฟยกัษ์สีแดง
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 
เมตร มีน า้หนักถึง 130 กิโลกรัม ให้ท่านได้ไป
ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและถัดจากโคมไฟ
ยักษ์ ท่านจะได้เลือกซือ้ของที่ระลึก อาทิเช่น แมวกวักแบบต่างๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนม

วันที่หก   วัดอำซำกุสะ – โตเกียว สกำย ทรี (ถ่ำยรูปด้ำนนอก) – อิออน พลำซ่ำ – สนำมบินฮำเนดะ 






 

อร่อยๆ ขึน้ชื่อของย่านนี ้เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อนๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น 
ทางทิศตะวนัออกของวดัคือ แม่น า้ซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กนัจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึง่
เปิดโลง่สูแ่ม่น า้ด้วยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเลน่ จากจดุนี ้ท่านสามารถ ถ่ำยรูปกับวิว โตเกียว สกำย ทรี  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู ่อิออน พลำซ่ำ ช้อปปิง้มอลล์ขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นเสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่าง
เพลิดเพลินสนกุสนานกบัการจบัจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึง่สินค้าทกุๆ อย่างในร้านราคาชิน้ละ 100 เยน ไม่ลืม
แวะซือ้ของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ, เบนโตะ, ผลไม้สด และแห้ง, ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

***อำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัยเพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสูส่นามบินเพื่อกลบักรุงเทพฯ 

 

00.20 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที ่TG661  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

05.25 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
       **หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่

ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ**   
              

 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวร์ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม รำคำไม่รวมตั๋ว 

12-18 เมษำยน 2566 85,999 บำท / ท่ำน 13,500 บำท / ท่ำน 47,999 บำท / ท่ำน 
 

 
 

 

1. ค่ำตั๋ วเคร่ืองบินชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านัน้ ตั๋ วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกที่น่ังล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่ำนัน้) 

วันที่เจ็ด    สนำมบินฮำเนดะ– กรุงเทพฯ 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 






 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วันท่ี 24 ม.ค. 66  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึง่โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง 
TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัห้องพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามที่ระบไุว้ในรายการ และ น า้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึน้เคร่ืองได้ 1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนกัต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุ วงเงนิประกันท่ำนละ 1,000,000 บำท และ ค่ำรักษำพยำบำล ไม่เกิน 500,000 บำท คุ้มครองผู้

เอำประกันท่ีมีอำยุตัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย์ หรือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวข้องกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 
 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างน้อย 72 ชัว่โมง 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ รวม  1,000  บำทต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกับผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสร็จที่ถกูให้กบับริษัททวัร์เท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำญี่ปุ่ นส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไมร่วม 
 






 

 






 

  






 

 

 
 

** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมท่ีขำยเป็นหลัก ** 

 


