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**  ชมความงามของ “ทุ่งพงิค์มอส” มนตเ์สน่ห์..พรมธรรมชาติท่ีสีชมพูหลากสีสันสวยสดใส 
**  น าท่านข้ึนสู่ “โอวาคุดานิ” ชิมไข่ด าเช่ือว่าทานไข่ด า 1 ใบ ช่วยเสริมอายอีุก 7ปี 
**  สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อทุยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
**  อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศัย 1 วนัเต็ม หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 12 - 17 พฤษภาคม 2560  
 

  (หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาริตะ 
20.30 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
23.50 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 
08.10 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพือ่ “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่องสั้น 10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” 
เพือ่ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเม่ือกวา่ 3,000 ปีที่แลว้ และน าท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดยรถบสั) หุบเขานรก ที่เกิดขึ้น
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จากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพนัปีก่อน ท าใหเ้กิดบ่อน ้ าร้อนผดุขึ้นมาจากใตดิ้น น ้ าและควนั
เหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก ามะถนัอยูด่ว้ยโดยความร้อนของน ้าที่ผดุขึ้นมานั้นสามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว 
และไข่ที่ตม้จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสีด าสนิทซ่ึงคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัวา่ “กินไข่ด าหน่ึงฟองจะท าใหอ้ายยุนืขึ้น
เจด็ปี” 

   
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล 
น าท่านขึ้นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาต
ใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ) เพือ่ชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใชเ้วลาอนั
ยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อน ้ าแต่ละบอ่ ดงันั้นน ้ าทีอ่ยูใ่นบ่อ จะเป็นน ้ าที่ใสสะอาด และ
สดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของ
ญี่ปุ่ นอีกดว้ย 
 พกัที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่ น แบบ
ไม่อั้น 
พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้ าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    
 

วนัทีส่าม ชมทุ่งพิง้ค์มอส(SHIBAZAKURA PARK) - โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ - ย่านฮาราจูก ุ- ย่านชินจูกุ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

คือหน่ึงใน ภูเขาไฟ ยงัไม่ดบั  เพยีงแค่หลบั รอวนัตื่น ขึ้นมาใหม่ 

เกิดของดี ที่ธรรมชาติ วาดไวใ้ห้  เที่ยวชมได ้อีกน ้ าแร่ แช่อยา่งดี 
 

มีไข่ด า เป็นของดี ที่กล่าวขาน  ใครไดท้าน อายยุนื ขึ้นเจด็ปี 

มาทุกคร้ัง ไกดก์็ทาน มนัทกุท ี  ชีวติน้ี หลายร้อยปี คงไม่ตาย 
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จากนั้นน าท่านสมัผสัความงดงามระรานตาของพรมสีชมพขูนาดใหญ่ของ “ทุ่งดอกพิง้ค์มอส” ดอกพงิคม์อส
นั้นลกัษณะดอกมี 5 กลีบคลา้ยๆดอกซากุระ คนญี่ปุ่ นจึงเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “ชิบะซากรุะ” แต่จริงๆแลว้เป็นพชื
คนละชนิดกนั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจกบั ทุ่งดอกไมห้ลากสีตั้งแต่สีขาว ชมพอู่อนๆ จนถึงสีชมพเูขม้ตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวม
สินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย ทั้งกระเป๋า เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชัน่ 
สินคา้ส าหรับคุณหนู และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพือ่เดินทางสู่  “ย่านฮาราจูก”ุ แหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญี่ปุ่ น 
อิสระกบัการชอ้ปป้ิงยงั “ตรอกทาเคชิตะ” สองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั 
รองเทา้ กระเป๋า ร้านฟาสทฟ์ูดที่วนัสุดสปัดาห์จะเป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลาด” หรือ “ 
COSPLAY ” มกัมาแต่งหนา้และเปล่ียนเส้ือผา้กนั ร้านเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ป
ป้ิงแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซนัโด” ดว้ยบรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตึกร้านคา้ที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์
ยโุรป  

จากนั้นเดินทางสู่ “ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบั
หา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยม
อีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และ
เคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ SHINJUKU NEW CITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีส่ี่  อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศัย  หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริมสวนสนุกโตเกยีวดสินีย์แลนด์ 

ชินจูกุ ยา่นใหญ่ ใจกลางเมือง  ที่รุ่งเรือง คึกคกั กวา่ที่ไหน 

คือสวรรค ์ของนกัชอ้ป เล็กและใหญ่ ลว้นถูกใจ ทั้งหา้งร้าน และการกิน 

 

เป็นที่ตั้ง ตึกวา่การ อาคารใหญ่  สถานี รถไฟ คนใชม้าก 
ไดม้าเยอืน แลว้ท่าน ไม่อยากจาก  เห็นมามาก หลายคณะ จะชา้เอย 
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 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ใหท้่านทดลองใชบ้ริการรถไฟสายโตเกียวในประเทศญี่ปุ่ นที่มีช่ือเสียง และไดช่ื้อวา่เป็นการคมนาคมที่เป็นที่
นิยมที่สุดของคนญี่ปุ่ น ท่านจะสนุกสนานกบัการนัง่รถไฟในญี่ปุ่ น เพือ่ประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรูปแบบ
หน่ึง อิสระชอ้ปป้ิงในกรุงโตเกียว แลว้แต่ความตอ้งการของท่าน เพราะที่เมืองโตเกียว ไม่วา่จะไปที่ไหน ก็ชอ้ป
ป้ิงสนุกไดทุ้กที่กนัเลย อาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีก
มากมาย  (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทวัร์) 
 ย่านอาคฮิาบาร่า หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ อิเลคทริคทาวน์ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัที่สุดในเร่ืองของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ทั้ง กลอ้งดิจิตอล และเกมส์ต่างๆ มีใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือกนัอยา่งจุใจเลยทีเดียว 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Akihabara Station 
 ย่านอิเคะบุคุโระ ยา่นช็อปป้ิงที่ยิง่ใหญ่และทนัสมยัมากแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น อิสระใหทุ้กท่านเลือกซ้ือ
สินคา้ทนัสมยัต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทนัสมยั เกมส์ใหม่ๆ แฟชัน่สวยงามตามอธัยาศยั 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Ikebukuro Station 
 ย่านชิบุยะ ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนขัแสนรู้ ที่
กลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียวอพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญี่ปุ่ นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย รับรองไม่มีเอา้ท ์
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Shibuya Station 
 ฮาราจูก ุแหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญี่ปุ่ น อิสระกบัการชอ้ปป้ิงยงั “ตรอกทาเคชิตะ” สองขา้ง
ทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า ร้านฟาสทฟู์ดที่วนัสุดสปัดาห์จะ
เป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มกัมาแต่งหนา้และเปล่ียนเส้ือผา้กนั ร้าน
เครปญี่ปุ่ นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซนัโด” ดว้ย
บรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตึกร้านคา้ที่ออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Harajuku Station 

เลือกซ้ือทัวร์เสริมเทีย่ว “สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์” สวนสนุกซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ต านานและ
จินตนาการของการผจญภยั ท่านจะไดส้มัผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ กบัหลากหลายโซนผจญภยั อาทิ 
ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นตน้ 
พบเคร่ืองเล่นมนัส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยูใ่นอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึก
ขวญักบัเหล่าผช่ืีอดงักบั HAUNTED MANSION บา้นผสิีง, ต่ืนเตน้เร้าใจ และสมัผสัความชุมฉ ่าของสายน ้ า
ขนาดยกัษไ์ปกบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่าใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกบั
รถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกบั PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยอืนบา้นหมี
พห์ู, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนที่ท่านช่ืนชอบ มิกก้ีเมา้ส์, สโนวไ์วท ์ชอ้ปป้ิงซ้ือของที่ระลึก
ภายในสวนสนุกอยา่งจุใจ และอีกมากมายที่รอทา่นพสูิจน์ความมนัส์กนัอยา่งเตม็ที่ 
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** ทัวร์เสริมโตเกียวดสินีย์แลนด์ : ตัว๋เข้ารวมเคร่ืองเล่นเตม็วัน+ไกด์บริการรับ+ส่ง (รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ)  
>> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,900 บาท   >> เด็กท่านละ 2,400 บาท 

 รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ SHINJUKU NEW CITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วนัทีห้่า ชมทุ่งดอกป๊อปป้ี ณ สวนโชวะ คเินน - ตลาดปลาซึกจิ ิ- วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี -  
โอไดบะ -ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - ออิอนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม “สวนโชวะ คเินน” ตั้งอยูท่ี่เมืองทาจิคาวะ จงัหวดัโตเกียว สวนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น
การเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของจกัรพรรดิโชวะ มีขนาดใหญ่ถึง 16,300 เอเคอร์ ที่น่ีมีสวนดอกไมใ้หช้มทั้งส่ี
ฤดู โดยช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม จะมีงาน Flower Festival  ส าหรับช่วงเวลาน้ีท่านจะไดช้ม “ทุ่งดอกป๊อป
ป้ี” ในส่วนของดอกป๊อปป้ีนั้น จะมีพนัธุเ์ชอร์ล่ีย ์ป๊อปป้ีและไอซ์แลนด ์ป๊อปป้ี (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนั้นน าท่านสู่ “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji market)” เป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจ
กลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคา้ส่งที่กระจายอยูใ่นโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่งน้ีนบัเป็นที่ที่มีช่ือเสียงมาก
ที่สุดและเป็นที่รู้จกักนัดีวา่เป็นหน่ึงในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเล
กวา่ 2000 ตนัต่อวนั ในปี 2016 นั้น คาดวา่จะมีการยา้ยตลาดแห่งน้ีไปยงั Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนั้น
มีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดที่คึกคกัอยูเ่กือบตลอดเวลา และคอ่นขา้งยุง่ในบาง
ช่วงเวลา จะมีรถสกูตเตอร์ขบัไปมา รวมทั้งรถบรรทุกที่ใชข้นส่งปลา ทั้งคนซ้ือและคนขายจะดูเร่งรีบ ท าให้
เป็นสเน่ห์ดึงดูดนกัท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาเที่ยวชม ภายในตลาดนั้นเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซ่ึง
มีร้านคา้ปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจ านวนมากและส่วนภายในซ่ึงเป็นบริเวณที่ร้านคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกิจ
และเป็นจุดที่มีการปรมูลปลาทูน่าที่มีช่ือเสียง 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วัดอาซากสุะ” วดัที่ไดช่ื้อวา่เป็นวดัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ 
และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าที่
ศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบ
กบัภายในวดัยงัเป็นที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ 
ประตูทางเขา้ที่อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที่มีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค  ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที่ประดิษฐาน
เจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านคา้ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย 
อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก 
และน าทุกทา่นเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย 
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 
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2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าที่เตม็ไป
ดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ หา้งสรรพสินคา้อควาซิต้ี(Aquacity Odaiba) ภายในเตม็ไปดว้ยร้านคา้
จ าหน่ายสินคา้ เส้ือผา้ต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงดว้ยกนั บนชั้น 5 เป็นศูนย์
อาหารราเมน ที่รวบรวมเมนูราเมนหลากหลายชนิดจากทัว่ประเทศญี่ปุ่ น นอกจากน้ียงัมีลานไมช้มววิตั้งอยู่
ดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้ที่สามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งไดอ้ยา่งชดัเจน  

   
จากนั้นเดินทางสู่ “โอไดบะ” ยา่นเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ เดินทางสู่

“ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้(Aquacity Odaiba)” ภายในเตม็ไปดว้ยร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ เส้ือผา้ต่างๆ 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงดว้ยกนั บนชั้น 5 เป็นศูนยอ์าหารราเมน ที่รวบรวมเมนูรา
เมนหลากหลายชนิดจากทัว่ประเทศญี่ปุ่ น นอกจากน้ียงัมีลานไมช้มววิตั้งอยูด่า้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้ที่
สามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งไดอ้ยา่งชดัเจน น าท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน า
นานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดี
จากประเทศญี่ปุ่ นแต่ราคาแสนจะถูก เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอยา่งเตม็ที่ 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

    
 

วนัทีห่ก  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
04.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

อาซากุสะ วดัใหญ่ ในโตเกียว  น าท่านเที่ยว ชมโคมไฟ ใหญ่หนกัหนา 

นากามิเสะ มีของขาย ละลานตา  คนต่างพา ชอบใจ ไดล้องเดิน 

ซาลาเปา ทอดกรอบ ของขึ้นช่ือ  อีกอยา่งคือ เคร่ืองราง คอยรักษา 
แลว้อยา่ให ้เสียโอกาส ที่ไดม้า  อยา่ลืมหนา ไหวบู้ชา แม่กวนอิม 
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หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางออนทวัร์เป็นส าคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 

 

เดนิทาง  12 – 17 พฤษภาคม 2560 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 36,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  34,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 32,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
จอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) จ่ายเพียง 13,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัที่ 13/3/2560) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตัิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
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o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ส ารองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ท  าใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพ  านกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 



 

ทัวรญ์ีปุ่่ น (JG) TOKYO PRO PINK MOSS 6D3N BY TG  

www.hijapantour.com 
9 

วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ  านกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


