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** น ำท่ำนชม “สวนอุเอะโนะ” สถำนท่ีชมซำกุระช่ือดงัใจกลำงกรุงโตเกียว 
** สนุกสนำนกบักิจกรรมฤดูหนำวท่ี สก ีรีสอร์ท อำทิ สกี สโนวบ์อร์ด กระดำนเล่ือน 
** ชมควำมงำมของ เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE 
** สัมผสับรรยำกำศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมควำมงำมของทะเลสำบอาชิ ณ อทุยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
** อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย 1 วนัเต็ม หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
** ใหท่้ำนไดผ้อ่นคลำย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริกำรท่ำนดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ีปุ่่ นท่ำนละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง        13-18, 15-20, 20-25 มนีาคม 2562 
(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่วบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินฮาเนดะ 
20.00 น. พร้อมกนัที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ ขำออก ประตู 3 เคำน์เตอร์ D 

โดย สำยกำรบินไทย  เจำ้หนำ้ที่ คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรก่อนขึ้นเคร่ือง 
23.15 น. เหินฟ้ำสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง / เวลำทอ้งถ่ินจะเร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตคามาคุระ - โอชิโนะ ฮัคไค - น่ังรถไฟชมววิฟูจ ิ- โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ -  
ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 

06.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจำกผำ่นขั้นตอนศุลกำกรเรียบร้อยแลว้ 
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น ำท่ำนเดินทำงสู่  “เมืองคามาคุระ” น ำท่ำนกรำบนมสักำรขอพรจำก “หลวงพ่อโต” หรือ “ไดบุทสึ” 
พระพทุธรูปส ำริดองคใ์หญ่ที่ประดิษฐำนอยูก่ลำงแจง้  ในอดีตกำลเคยประดิษฐำนอยูใ่นวหิำร  แต่ต่อมำในปี 
ค.ศ. 1368 วหิำรไดถู้กพำยพุดัจนไดรั้บควำมเสียหำย  และต่อมำในปี ค.ศ. 1495 ถูกคล่ืนยกัษก์ลืนหำยไปใน
ทะเล แต่องคพ์ระมิไดช้ ำรุดเสียหำยแต่ประกำรใดจวบจนกระทัง่ปัจจุบนันบัเป็นเวลำกวำ่ 800 ปีแลว้  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้ ำที่เกิดจำกกำรละลำยของหิมะบนภูเขำไฟฟูจิ ที่ใชเ้วลำอนั
ยำวนำน ในกำรไหลลงมำสู่พื้นดินและซึมไปยงับ่อน ้ ำแต่ละบอ่ ดงันั้นน ้ ำทีอ่ยูใ่นบ่อจะเป็นน ้ ำที่ใสสะอำดและ
สดช่ืนมำก ในปี 1985 สถำนที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหล่งน ้ ำจำกธรรมชำติที่ดีที่สุดของ
ญี่ปุ่ นอีกดว้ย 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น ำท่ำนเปล่ียนอิริยำบถในกำรเดินทำงดว้ยกำรนัง่รถไฟ “Fujikyu Railway” รถไฟทอ้งถ่ินที่สำมำรถมองเห็นววิ 
"ภูเขำไฟฟูจิ" ที่เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น และมีควำมสูงที่สุดในญี่ปุ่ น สูงถึง 3,776 เมตร 
รูปทรงของภูเขำไฟฟูจิถือวำ่เป็นภูเขำที่มีรูปทรงสวยที่สุดในโลก คือมีควำมสมมำตรกนัทุกดำ้น ตวัภูเขำท ำมุม 
45 องศำกบัพื้นรำบ และมีหิมะปกคลุมเป็นสีขำวโพลนที่ยอดภูเขำไฟฟูจิเกือบตลอดทั้งปี คนญี่ปุ่ นมีควำมเช่ือ
ทำงดำ้นศำสนำ และ วฒันธรรมเก่ียวกบัภูเขำไฟฟูจิมำตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนัภูเขำไฟฟูจิจดัวำ่เป็นมรดกโลกทำง
วฒันธรรม (ความสวยงามของภเูขาไฟฟูจิขึน้อยู่กับสภาพท้องฟ้าอากาศเปิด) จำกนั้นน ำท่ำนชอ้ปป้ิงอยำ่งจุใจกบั
สินคำ้แบรนดเ์นมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เลต็” แหล่งรวมสินคำ้น ำเขำ้และสินคำ้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอินเตอร์
มำกมำย ทั้งกระเป๋ำ เคร่ืองประดบั และนำฬิกำหรู รองเทำ้แฟชัน่ สินคำ้ส ำหรับคุณหนู และสินคำ้อ่ืนๆอีก
มำกมำย 
 พกัที่ FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ทำนขำปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่ น แบบไม่อั้น 

 พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่ำนจะไดส้มัผสักบักำรอำบน ้ ำแร่ หรือ เรียกอีกอยำ่งวำ่ออนน
เซ็น เพือ่ผอ่นคลำยควำมเม่ือยลำ้ กำรอำบน ้ ำแร่ จะท ำให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภำพ
ดี, ผอ่นคลำยควำมเม่ือยลำ้ และยงัช่วยในระบบกำรเผำผลำญของร่ำงกำยอีกดว้ย 

 

    
 

วนัทีส่าม สก ีรีสอร์ท (ลานสก)ี - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ (ไข่ด า) -  
มหานครโตเกยีว - โตเกยีว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว German Village 
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 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนไดส้มัผสัควำมสนุกสนำนบน “สกีรีสอร์ท” สนุกสนำนกบักิจกรรมฤดู
หนำวมำกมำย อำทิ สกี สโนว ์บอร์ด กระดำนเล่ือนหิมะ ฯลฯ หรือเลือก
พกัผอ่นอิริยำบถกบักำรนัง่จิบกำแฟชมบรรยำกำศลำนสกี เลือกซ้ือของที่ระลึก
หลำกหลำยเวอร์ชัน่ เก็บภำพแห่งควำมประทบัใจกบัมุมสวยๆที่มีลำนหิมะสี
ขำวซ่ึงมีภูเขำไฟฟูจิเป็นฉำกหลงั (รวมค่ำเขำ้ลำนสกีและกระดำนเล่ือน SLEDGE ไม่รวมอุปกรณ์สกี) 
จำกนั้นน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ “ฮาโกเน่” เพือ่ “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่องสั้น 10 นำที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” 
เพือ่ใหท้่ำนไดส้มัผสับรรยำกำศธรรมชำติและชมควำมงำมของทะเลสำบน ้ ำจืดขนำดใหญ่ที่เกิดจำกกำรระเบิด
ของภูเขำไฟเม่ือกวำ่ 3,000 ปีที่แลว้    
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดยรถบสั) หุบเขำนรก ที่เกิดขึ้นจำกกำรปะทุขึ้นมำของภูเขำไฟฮำโกเน่
เม่ือหลำยพนัปีก่อน ท ำใหเ้กิดบ่อน ้ ำร้อนผดุขึ้นมำจำกใตดิ้น น ้ ำและควนัเหล่ำน้ีจะมีส่วนผสมของก ำมะถนัอยู่
ดว้ยโดยควำมร้อนของน ้ ำที่ผดุขึ้นมำนั้นสำมำรถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว และไข่ที่ตม้จำกบ่อน้ีเปลือกของไข่จะ
มีสีด ำสนิทซ่ึงคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัวำ่ “กินไข่ด ำหน่ึงฟองจะท ำใหอ้ำยยุนืขึ้นเจด็ปี” จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู่ “มหา
นครโตเกียว” และเดินทำงลอดทำงด่วนพเิศษซ่ึงเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล หรือ ที่ญี่ปุ่ นเรียกวำ่ “โตเกียว เบย์ อค
วาไลน์” ซ่ึงควำมพเิศษของทำงด่วนน้ีอยูท่ี่กำรเป็นทำงด่วนที่ไดรั้บกำรรับรองใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตท้ะเลผสม
สะพำนที่ยำวที่สุดในโลก ซ่ึงจะแวะจุดพกัรถชมววิตรงบริเวณกลำงทำง ซ่ึงมีช่ือเรียกวำ่ TOKYO BAY OASIS 
หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” (ห่ิงหอ้ยแห่งทะเล) ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบักำรถ่ำยภำพควำมมหศัจรรยข์องส่ิงก่อสร้ำง
ที่มนุษยส์ร้ำงขึ้นในอ่ำวโตเกียว ซ่ึงนอกจำกจะเป็นที่พกัรถแลว้ที่น่ีก็ยงัมีร้ำนขำยของที่ระลึก ภตัตำคำร รวมไป
ถึงร้ำนเกมส์ใหพ้กัผอ่นหยอ่นใจกนัอีกดว้ย น ำท่ำนสู่ “หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo german village)” ใหทุ้กท่ำน
เพลิดเพลินกบับรรยำกำศของชนบทเยอรมนัพร้อมชม “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ตอ้นรับวนัคริสตม์ำสและ
วนัปีใหม่ที่ก  ำลงัจะมำถึง กำรประดบัประดำตกแต่งไฟดว้ยหลอดแอลอีดีกวำ่ 2ลำ้นดวงในช่วงฤดูหนำวของที่น่ี
ยิง่ใหญ่ที่สุดในจงัหวดัจิบะและถือเป็น “หน่ึงในสำมกำรประดบัประดำไฟที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในภูมิภำคตะวนัออก” 
อีกดว้ย 
 รับประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพือ่ใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
 พกัที่ APA TOKYO BAY MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดาว 
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วนัทีส่ี่ อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศัยด้วยตัวเอง  หรือ เลือกซ้ือทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกยีวดสินีย์แลนด์ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ใหท้่ำนทดลองใชบ้ริกำรรถไฟสำยโตเกียวในประเทศญี่ปุ่ นที่มีช่ือเสียง และไดช่ื้อวำ่เป็นกำรคมนำคมที่เป็นที่
นิยมที่สุดของคนญี่ปุ่ น ท่ำนจะสนุกสนำนกบักำรนัง่รถไฟในญี่ปุ่ น เพือ่ประสบกำรณ์ที่แปลกใหม่อีกรูปแบบ
หน่ึง อิสระชอ้ปป้ิงในกรุงโตเกียว แลว้แต่ควำมตอ้งกำรของท่ำน เพรำะที่เมืองโตเกียว ไม่วำ่จะไปที่ไหน ก็ชอ้ป
ป้ิงสนุกไดทุ้กที่กนัเลย อำทิ เส้ือผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีก
มำกมำย  (เดินทำงโดยรถไฟ ค่ำรถไฟและค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ไม่รวมในรำคำทวัร์) 
 ย่านอาคฮิาบาร่า หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวำ่ อิเลคทริคทำวน์ ยำ่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัที่สุดในเร่ืองของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ทั้ง กลอ้งดิจิตอล และเกมส์ต่ำงๆ มีใหท้่ำนไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือกนัอยำ่งจุใจเลยทีเดียว 
กำรเดินทำง: รถไฟสำย Yamanote Line สถำนี Akihabara Station 
 ย่านอิเคะบุคุโระ ยำ่นช็อปป้ิงที่ยิง่ใหญ่และทนัสมยัมำกแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น อิสระใหทุ้กท่ำนเลือกซ้ือ
สินคำ้ทนัสมยัต่ำงๆ มำกมำย ไม่วำ่จะเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำทนัสมยั เกมส์ใหม่ๆ แฟชัน่สวยงำมตำมอธัยำศยั 
กำรเดินทำง: รถไฟสำย Yamanote Line สถำนี Ikebukuro Station 
 ย่านชิบุยะ ศูนยก์ลำงแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียว หำมุมถูกใจถ่ำยภำพคู่กบั “ฮำจิโกะ” รูปป้ันสุนขัแสนรู้ ที่
กลำยเป็นจุดนดัพบยอดฮิตส ำหรับหนุ่มสำวโตเกียวอพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวที่ตึก (109) อิจิมำรุคิว ทั้งเส้ือผำ้ 
กระเป๋ำ รองเทำ้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน ำของญี่ปุ่ นในฤดูต่ำงๆอ่ืนๆมำกมำย รับรองไม่มีเอำ้ท ์
กำรเดินทำง: รถไฟสำย Yamanote Line สถำนี Shibuya Station 
 ฮาราจูก ุแหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญี่ปุ่ น อิสระกบักำรชอ้ปป้ิงยงั “ตรอกทำเคชิตะ” สองขำ้ง
ทำงเรียงรำยไปดว้ยร้ำนขำยของวยัรุ่น เส้ือผำ้ เคร่ืองประดบั รองเทำ้ กระเป๋ำ ร้ำนฟำสทฟู์ดที่วนัสุดสปัดำห์จะ
เป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลำด” หรือ “ COSPLAY ” มกัมำแต่งหนำ้และเปล่ียนเส้ือผำ้กนั ร้ำน
เครปญี่ปุ่ นอร่อยๆมำกมำย ร้ำน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปป้ิงแบบสบำยๆบนถนน “โอโมเตะซนัโด” ดว้ย
บรรยำกำศคลำ้ยยโุรปกบัตึกร้ำนคำ้ที่ออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
กำรเดินทำง: รถไฟสำย Yamanote Line สถำนี Harajuku Station 

เลือกซ้ือทัวร์เสริมเทีย่ว “สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์” สวนสนุกซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ต 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
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พห์ู, เขำ้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนำกำรกบักำร์ตูนที่ท่ำนช่ืนชอบ มิกก้ีเมำ้ส์, สโนวไ์วท ์ชอ้ปป้ิงซ้ือของที่ระลึก
ภำยในสวนสนุกอยำ่งจุใจ และอีกมำกมำยที่รอทำ่นพสูิจน์ควำมมนัส์กนัอยำ่งเตม็ที่ 

   
** ซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ : ตัว๋เข้ารวมเคร่ืองเล่นเตม็วนั+ไกด์บริการรับ+ส่ง (เดินทางโดยรถไฟ)  
>> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,900 บาท   >> เด็กอายุต ่ากว่า12ปี ท่านละ 2,400 บาท 
**กรุณาแจ้งซ้ือบริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่าน้ัน...เพื่อยืนยันการได้รับบริการและราคาตามที่ระบุ** 

  รับประทำนอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพือ่ใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
 พกัที่ APA TOKYO BAY MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดาว  
 

วนัทีห้่า ชมซากรุะ ณ สวนอเุอโนะ - วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์
ซิตี ้(หุ่นกนัดั้ม) - ย่านชินจูก ุ- ออิอนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนชม “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลำงกรุงโตเกียว เป็นสวนสำธำรณะที่ชำวญี่ปุ่ นนิยมเดินทำงมำพกัผอ่น
หยอ่นใจ สวนน้ียงัเป็นที่ตั้งของศำลเจำ้ พพิธิภณัฑ ์และ สวนสตัว ์ภำยในสวนอุเอโนะมีควำมร่มร่ืนของตน้ไม้
นำนำพรรณ รวมทั้งตน้ซำกุระนบัพนัตน้ ช่วงเดือนปลำยมีนำคม-ตน้เมษำยนเป็นช่วงที่ดอกซำกุระบำน สวนอุเอ
โนะจะจดัเทศกำลชมดอกซำกุระ ซ่ึงถือวำ่เป็นเทศกำลชมดอกซำกุระที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโตเกียว อีกทั้ง
ภำยในงำนเทศกำลยงัมีกำรออกร้ำนคำ้ ขำยของกินตลอดงำน ใหน้กัท่องเด่ียวไดซ้ื้อหำลองทำน, ลองชิมกนัอยำ่ง
เพลิดเพลิน (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
จำกนั้นน ำทุกท่ำนนมสักำรเจำ้แม่กวนอิมทองค ำ ณ “วัดอาซากสุะ” วดัที่ไดช่ื้อวำ่เป็นวดัที่มีควำมศกัด์ิสิทธ์ิ และ
ไดรั้บควำมเคำรพนบัถือมำกที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภำยในประดิษฐำนองคเ์จำ้แม่กวนอิมทองค ำที่
ศกัด์ิสิทธ์ิ ขนำด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมำกรำบไหวข้อพรเพือ่ควำมเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบ
กบัภำยในวดัยงัเป็นที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยควำมสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ 
ประตูทำงเขำ้ที่อยูด่ำ้นหนำ้สุดของวดั ที่มีช่ือวำ่ “ประตูฟ้ำค  ำรณ” และถนนจำกประตูเขำ้สู่ตวัวหิำรที่ประดิษฐำน
เจำ้แม่กวนอิมทองค ำ มีช่ือวำ่ “ถนนนำกำมิเซะ” ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้ำนคำ้ขำยของที่ระลึกพื้นเมืองต่ำงๆ มำกมำย 
อำทิ ขนมนำนำชนิด ของเล่น รองเทำ้ พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่ำนไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝำกของที่ระลึก 
และน ำทุกทำ่นเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนดม์ำร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ ำสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย 
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญำณโทรคมนำคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริกำรเม่ือวนัที่ 22 พฤษภำคม 
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2555 โดยหอน้ีมีควำมสูง 634 เมตร สำมำรถท ำลำยสถิติควำมสูงของหอกวำงตุง้ ในมณฑลกวำ่งโจว ซ่ึงมีควำม
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทำวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนำดำ มีควำมสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกำยทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยแีนวหนำ้สุดสำมำรถมองเห็นไดจ้ำกละแวกวดัอำซะกุซ่ำที่เตม็ไป
ดว้ยกล่ินอำยแบบเมืองเก่ำของเอะโดะ  
 รับประทำนอำหำรกลำงวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
น ำท่ำนสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งของญี่ปุ่ นซ่ึงตั้งอยูริ่มอ่ำวโตเกียว สถำนที่ออกเดทของหนุ่มสำว
ญี่ปุ่ นที่ไดรั้บกำรโหวตวำ่ “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สำมำรถมองเห็น “สะพำนเรนโบว”์ ที่พำดผำ่นจำกโอ
ไดบะสู่เมืองโตเกียว และเดินทำงสู่หำ้ง “DiverCity Tokyo Plaza” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถำนที่ถูกสร้ำงขึ้นมำเพือ่
ดึงดูดนกัท่องเที่ยวทั้งชำวญี่ปุ่ น และชำวต่ำงชำติ ภำยใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนำด
ใหญ่ที่มีร้ำนคำ้ต่ำงๆ มำรวมตวักนัอยูถึ่ง 154 ร้ำน ท่ำนจะไดช้ม “หุ่นยนต ์GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-0 
Unicorn Gundam” ตวัโตเท่ำขนำดจริง ยนืรอตอ้นรับท่ำนที่ดำ้นหนำ้ของหำ้ง ที่เป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของ
สถำนที่แห่งน้ี อีกทั้งยงัมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผำ่นควำมยิง่ใหญ่ของ 
GUNDAM ไปทัว่โลก (ไม่รวมค่ำเขำ้ชม) จำกนั้นเดินทำงสู่ “ย่านชินจูก”ุ ยำ่นแห่งควำมเจริญอนัดบัหน่ึงของ
กรุงโตเกียว ท่ำนจะไดพ้บกบัหำ้งสรรพสินคำ้ และร้ำนขำยของเป็นพนัๆ ร้ำน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนั
ขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่ำนเลือกชมสินคำ้มำกมำย อำทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ, กลอ้งถ่ำยรูป, 
นำฬิกำ, เส้ือผำ้, รองเทำ้แฟชัน่ และเคร่ืองส ำอำง เป็นตน้ อิสระใหท้่ำนไดเ้พลินเพลินกบักำร “เลือกชมและซ้ือ” 
สินคำ้ตำมอธัยำศยั น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคำ้นำนำชนิด ไม่วำ่จะเป็นขนมญี่ปุ่ น 
ผลไม ้และอำหำรนำนำชนิดใน ซุปเปอร์มำร์เก็ต ใหท้่ำนเลือกซ้ือสินคำ้และของฝำกไดต้ำมอธัยำศยั  
สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทำงกลบั 
 รับประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพือ่ใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 

     
 

วนัทีห่ก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้ำสู่เมืองไทย โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
05.25 น.   เดินทำงถึงเมืองไทย พร้อมกบัควำมประทบัใจเตม็เป่ียม 
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หมำยเหตุ :  รำยกำรต่ำงๆ สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกภยัธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ,  
กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่ำงๆที่ระบุในรำยกำรน้ีอำจมีกำรปรับยำ่น และสถำนที่ตั้ง ไดต้ำมควำมเหมำะสม
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมำตรฐำนเดียวกนั โดยบริษทัจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของเสน้ทำงระหวำ่งกำรน ำเที่ยวเป็นส ำคญัโดย 

มิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 

เดนิทาง   13-18, 15-20 มนีาคม 2562 

อตัราค่าบริการ ส ำหรับคณะ 30 ท่ำนข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 40,900 บำท 
เดก็อำย ุ7-11ปี / มีเตียง  38,900 บำท 
เดก็อำย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 36,900 บำท 
พกัเด่ียวจ่ำยเพ่ิม (จำกรำคำผูใ้หญ่) 6,000 บำท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -19,000 บำท 

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

เดนิทาง   20-25 มนีาคม 2562 

อตัราค่าบริการ ส ำหรับคณะ 30 ท่ำนข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 41,900 บำท 
เดก็อำย ุ7-11ปี / มีเตียง  39,900 บำท 
เดก็อำย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 37,900 บำท 
พกัเด่ียวจ่ำยเพ่ิม (จำกรำคำผูใ้หญ่) 6,000 บำท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -19,000 บำท 

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



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JG) SPECIAL TOKYO SPRING_HND-HND 5D3N 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตำมเสน้ทำงและสำยกำรบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันำจร) 
o ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร์ 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ ำมนัที่สำยกำรบินเรียกเก็บ (ค  ำนวณ ณ วนัที่ 2/11/2561) 
o ค่ำอำหำร, ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทกุชนิด ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
o โรงแรมที่พกัตำมระบุไวใ้นรำยกำร หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่ำน) 
o ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหวำ่งกำรเดินทำง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่ำนละ 2,000,000 บำท ดูแลค่ำรักษำพยำบำลอุบติัเหตุ 500,000 บำท และอำหำรเป็นพษิระหวำ่งเดินทำง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้ ำด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่ำนละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%  
o ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง / ต่อหนำ้เล่มหนงัสือเดินทำง 
o ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่ำอำหำรที่สัง่มำในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกที่บริษทัจดัให ้ในรำยกำรทวัร์ 
o ค่ำน ้ ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน) 
o ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 
o ค่ำเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทำง (สอบถำมค่ำใชจ่้ำยกบัเจำ้หนำ้ที่) 

 กรุณำแจง้อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทำง พร้อมหนำ้พำสชดัเจนของคนเดินทำงแทน 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ ำมนัที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่เติมในภำยหลงั 
o ค่ำธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมำณ 2,000 เยน (ประมำณ 600 บำทไทย) เพิม่เติมตำมควำมพงึพอใจ 
o ค่ำวซ่ีำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ส ำหรับผูถื้อหนงัสือเดินทำงต่ำงชำติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณำจองทวัร์ล่วงหนำ้ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 25 วนั มิฉะนั้นถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจำกวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจำกวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจำกวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจำกวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
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o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น ทำงบริษทัฯ จะไม่ท ำกำรเก็บเอกสำรจริงใดๆ  
รบกวนส่งเอกสำรเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ำรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนกำรเดินทำง เป็นอยำ่งชำ้ 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรำคำในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทำงไม่ถึงจ ำนวนที่ระบ ุ
o กรณีท่ำนมีกำรเดินทำงดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเรำทรำบ ณ วนัที่ส ำรองที่นัง่ หำกไม่มีกำรแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกตัว๋เคร่ืองบินดงักล่ำวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งและภำษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หำกสำยกำรบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทำง 
o หำกท่ำนไม่เดินทำงกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขำกลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สำมำรถน ำมำขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวำ่งกำรท่องเที่ยวน้ี หำกท่ำนไม่ใชบ้ริกำรใดๆ ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน ถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่สำมำรถเรียกร้องขอ

คืนค่ำบริกำรได ้ 
o ค่ำบริกำรที่ท่ำนช ำระกบัทำงบริษทัฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบริษทัฯไดช้ ำระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมำขำดเช่นกนั ดงันั้นหำกท่ำนมีเหตุอนัใดที่ท  ำใหท้่ำนไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตำมรำยกำรที่ระบุไว ้ท่ำนจะขอคืน
ค่ำบริกำรไม่ได ้ 

o ทำงรัฐบำลญี่ปุ่ นไดป้ระกำศยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่กำรพ  ำนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทำงรัฐบำลญี่ปุ่ นไดป้ระกำศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสำมำรถพ ำนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หำกผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ  ำนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท ำงำน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีำ
ตำมปกติ) 

o หำกท่ำนถูกเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผดิชอบของบริษทัฯทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบำงส่วนหรือทั้งหมด  

o หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ไม่วำ่ประเทศใดจนท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได ้คณะทวัร์ท่ำนอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สำมำรถรอทำ่น ณ สนำมบนิได ้จ  ำเป็นตอ้งออกเดินทำงตำมโปรแกรมที่วำงไว ้แต่ทำงตวัแทนบริษทัฯ จะท ำหนำ้ที่
ประสำนงำนและเจำ้หนำ้ที่จะท ำกำรติดต่อช่วยเหลือท่ำนเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงดำ้วที่พ  ำนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท ำหนำ้ที่ช่วยเหลือเจรจำ แต่อ ำนำจสิทธ์ิขำดเป็นของทำงกองตรวจคนเขำ้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่ำใชจ่้ำยใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น กำรยกเลิกหรือล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชำติ, กำรนดัหยดุงำน, กำรจลำจล หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่เกิดเหนืออ ำนำจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนในกำรเรียกร้องค่ำชดใชจ้ำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดกำรสูญหำยของ 
สมัภำระระหวำ่งกำรเดินทำง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อกำรสูญหำยดงักล่ำว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยกำรทวัร์ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะยดึถือ
และค ำนึงถึงควำมปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคำ้ส่วนมำกเป็นส ำคญั 

o เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ แลว้ 


