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ก ำหนดกำรเดินทำง ราคา 
มกรำคม 24 – 29 ม.ค.  

44,900.- กุมภำพนัธ์ 08 – 13 , 22 – 27 ก.พ. 

มีนำคม 01 – 06, 15 – 20 มี.ค.  
 

 

 

 

วันที ่ ก ำหนดกำรเดนิทำง เช้ำ เที่ยง ค ำ่ โรงแรม 

1  กรุงเทพฯ – สนำมบินคนัไซ ( 23.15-06.25 )   ✈ 

 
2 

คนัไซ – นำรำ – วดัโทไดจิ – เกยีวโต – วดัคโิยมสึิ – นำโกย่ำ – 
ช้อปป้ิงซำคำเอะ – นำโกย่ำ 

-  - NAGOYA SAKAE 
HOTEL   OR  SIMILAR 

3 
นำโกย่ำ – ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีที ่5  - FUJI TEN SKI RESORT 
– ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอำท์เลท็ – ยำมำนำชิ 

  


HOTEL 
KASUGAI VIEW 
HOTEL  OR  SIMILAR 

4 
อซิำว่ำ – ไร่สตรอเบอร์ร่ี – โอชิโนะฮัคไค (หรือชมเทศกำลชม
ดอกซำกุระ เมืองมตัซึดะ) – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– โตเกยีว 

  - 
APA MAKUHARI 
HOTEL  OR  SIMILAR 

5 
 โตเกยีว – วดัอำซะกซุ่ำ – โตเกยีวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) –  
ช้อปป้ิงฮำรำจูกุ – ช้อปป้ิงโอไดบะ – ฮำเนดะ 

 - -  
6 สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ   ( 00.20-05.25 ) ✈ - -  

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ 

2000  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C   
(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะววก 

  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง 
ดังน้ันผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

 2315 ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 622  
  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง คนัไซ – นำรำ – วดัโทไดจิ – เกยีวโต – วดัคโิยมสึิ – นำโกย่ำ – ช้อปป้ิงซำคำเอะ – นำโกย่ำ  
0625 ถึงสนำมบินคนัไซ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอำทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 
           

    

น าท่านเวินทางสู่เมือง “นำรำ” เพ่ือกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปส าริวท่ีเก่าแก่ตั้ งแต่สมัยคริศตวรรษท่ี 18                 
ณ “วัดโทไดจิ” ชม “วิหำรไม้” ท่ีใหญ่ท่ีสุวในโลกโวยมีเสาขนาวใหญ่พร้อมพ้ืนท่ีเปิวโล่งมีความเช่ือว่าผูท่ี้เวินผ่าน     
ลานกวา้งจะพบกบัความโชควีในปีนั้น ..ท่ีประตูทางเขา้ไมข้นาวใหญ่วา้นหน้านั้นจะมีรูปป้ันขนาวใหญ่เฝ้าประตูอยูท่ ั้ง
สองขา้งและเพลิวเพลินกบัความน่ารักของฝงูกวางมากมายท่ีปล่อยให้อยูต่ามธรรมชาติป้อนอาหารให้กบักวางไวอี้กวว้ย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

     

น าท่านเวินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพ่ือน าท่านเวินทางสู่  
“วัดคิโยมิสึ” ว ัวท่ีสร้างว้วยท่อนซุงขนาวมหึมา ตั้ งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง... แล้วน าท่านกราบขอพรพระ                         
เพ่ือความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านว่ืมน ้ าศกัว์ิสิทธ์ิท่ี “น ้ำ 3 สำย” ท่ีเช่ือกันว่าถ้าว่ืมแล้วจะเกิวความเป็น                    
สิริมงคลในว้าน“ควำมร ่ำรวย, ควำมมีช่ือเสียง และ มีสุขภำพดี”ในช่วงฤวูหนาวท่านจะไว้เห็นภาพท่ีสวยงาม                          
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ของหิมะ ซ่ึงติวปกคลุมอยู่ตามก่ิงก้านของต้นไม้และหลังคาของระเบียงใหญ่  ช่างเป็นบรรยากาศสวยงาม                                       
ท่ีน่าประทบัใจ อิสระให้ท่านไวบ้นัทึกภาพความงามของทิวทศัน์ ... 

จากนั้น น าท่านเวินทาง โวยรถโคช้ไปยงัเมือง “นำโกย่ำ” เมืองใหญ่อนัวบั 3 รองจากโอซากา้ ท่ีเจริญไปวว้ยแหล่งธุรกิจ
และโรงงานอุตสาหกรรมท่านเวินทางสู่ “ย่ำนซำคำเอะ” ซ่ึงเป็นย่านช้อปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยามราตรี จะมีสินค้า                            
แบรนว์ เนมจากทั่ว ทุก มุมโลกมาวางขาย ท่ีถนนสายน้ี  น อกจากนั้ น ย ัง มี  ห้ างสรรพสินค้า  ร้ าน อาห าร                                
ท่ีบ่งบอกถึงความมีระวับซ่ึ งมีให้ ทุกท่านไว้เลือกอย่างมากมาย ... นอกจากน้ียงัมีจุวชมวิวท่ีท่านจะสามารถ                                 
มองเห็นถนนสายน้ีและตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัวเจน คือท่ีตึกทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่ำเข้ำชม 600 เยน/ท่ำน)                            
ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยโตเกียว ทาวเวอร์ แต่มีอายเุก่าแก่มากกว่า ... อิสระให้ท่านไวเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

** เพ่ื อให้ ท่ ำนได้ ใช้ เวลำได้อย่ำง คุ้ม ค่ำอำหำรม้ือค ่ ำอิสระตำมอัธยำศัย  ... ให้ ท่ ำนได้ เลือกชิมร้ำนอร่อย                              
จำกร้ำนค้ำต่ำงๆในย่ำนซำคำเอะ ** 

ทีพ่กั :  NAGOYA SAKAE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ำม นำโกย่ำ – ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีที ่5 – FUJI TEN SKI RESORT – ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอำท์เลท็ – ยำมำนำชิ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

     

น าท่านสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแวนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะท่ีงวงามท่ีสุวในโลกแห่ง
หน่ึง ท่ีมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอวเขาตลอวทั้งปี.... น าท่านข้ึนสัมผสับรรยากาศและกล่ิน
อายอย่างใกล้ชิวท่ี  “สถำนีที่ 5” บนระวับความสูงท่ี  2,500 เมตร (ในกรณีท่ีอากาศเอ้ืออ านวย) อิสระให้ท่านไว้
บนัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี   พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้ำพ้ืนและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าท่านสัมผสักบัประสบการณ์ความสนุกสนานท่ี “ฟูจิเท็น สกรีีสอร์ท” (Fuji Ten Snow Resort) ลานสกีและ                           
ท่ีพักท่ีตั้ งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ... ท่านจะไว้สัมผสักับ “หิมะ” ท่ีตกในช่วงปีใหม่ ... หากมีเวลาพออิสระให้ท่าน                             
ไว้เลือกสัมผสัประสบการณ์ใหม่ อาทิ ต่ืนเต้นกับการล่ืนไถลว้วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือก
เพ ลิ ว เพ ลินกับก าร  “นั่ ง เล่ื อน หิมะ ” ท่ี ท่ าน จะส ามารถนั่ ง ว่ื มว ่ ากับทัศ นี ย์ภ าพ ท่ี ถู ก ปกค ลุมว้วย หิ ม ะ                                                
ท่ีวูแลว้สะอาวตายิง่นกั (ม ีSlade ให้บริกำร / ไม่รวมอตัรำเช่ำอุปกรณ์และชุดส ำหรับเล่นสก)ี 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

  หลงัอาหารน าท่านเวินทางโวยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท” ท่ีรวบรวมแบรนว์ระวับโลกมาไว้
วว้ยกนับนหุบเขาริม Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่าน
ไวอิ้สระกบัการเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไวร้วบรวมกว่า 165 แบรนว์วงัไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , 
Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมววสินคา้ Intimate Apparel ไวแ้ก่ 
Kid Blue และ Triumph หมววสินคา้ Home Fashion ไวแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ 
... นอกจากน้ียงัมีหมววสินค้าอ่ืนๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เว็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกว่าใน
ห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโวยเฉพาะให้ท่าน
ไวอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั ...  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ให้ท่านไวล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไวรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุวและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านไว้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

  ทีพ่กั : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาวประสบการณ์ “กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำต”ิเพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ให้ท่านไวพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัทีส่ี่ อซิำว่ำ – ไร่สตรอเบอร์ร่ี – โอชิโนะฮัคไค (หรือชมเทศกำลชมดอกซำกุระ เมืองมตัซึดะ) – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– โตเกยีว 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

     

 น าท่านไปเพลิวเพลินกับการเลือกชมและซ้ือสตรอเบอร์ร่ี “ไร่สตรอเบอร์ร่ี” ของชาวญ่ีปุ่นท่ีมีการปลูกอย่างพิถีพิถัน     
และไว้รับการวูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้ นตอน ท าให้ผลของสตรอเบอร์ร่ีนั้ นมีขนาวใหญ่ สีแวงสว                          
และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า  ... ท่านจะไว้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์ร่ีและท่ีส าคัญคือท่านสามารถ                           
ชิมสตรอเบอร์ร่ีในไร่น้ีไว ้โวยสามารถเว็วจากตน้วว้ยตวัเอง... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
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(กรุ้ปเดินทำงวันที่ 24-29 ม.ค. , 08-13 ก.พ. และ  15-20 มี.ค.) หลงัอาหารน าท่านเวินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้น
เล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายใน
หมู่บ้านโอชิโนะมีบ่อน ้ าท่ีแปว ท่ีเกิวจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ...                                      
ไว้รับใบประกาศจากกรมชลประทานของ  ประเทศญ่ี ปุ่นว่าน ้ าในแต่ละบ่อ เป็นน ้ าท่ีสะอาวเกิวจากธรรมชาติ                             
โวยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาวใหญ่ และมีแร่ธาตุท าให้มีสาหร่ายและหญ้าน ้ า เกิวในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็น                        
สีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในน ้ า บริเวณโวยรอบสามารถชมวอกไม้และ เป็นจุวท่ีสามารถมองเห็นและ                            
ถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิไวส้วยท่ีสุว ...  อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซ้ือของท่ีระลึกจากชมชุนพ้ืนบา้นบริเวณโวยรอบ 

 (ก รุ้ ป เดิ น ท ำง วั น ที่  2 2 -2 7  ก .พ . , 01-06 มี .ค . ) ห ลั ง อ าห ารน า ท่ าน เวิ น ท า ง สู่ ง าน  “Matsuda Cherry                               
Blossom Festival” พาท่านชม “เทศกำลดอกซำกุระ” ท่ีเมืองมาซึวะ จงัหววัคานากาวะ (เร่ิมวนัท่ี 11 ก.พ. – 16 มี.ค.) ... 
ซากุ ระในประเทศญ่ี ปุ่น มีหลากหลายพันธ์ม าก  พัน ธุ์ห น่ึ ง ท่ี ผ ลิวอกออกมาเร็ว ท่ี สุ ว คือพัน ธุ์  “คำวำซึ ”                                 
(Kawatsu Sakura) ซ่ึงจะไว้เห็นประมาณกลางเวือนก.พ.-ต้นเวือนมี.ค. ... วอกซากุระพันธุ์คาวาซึจะมีสีชมพูเข้ม                          
ท่ีน่ีจะปลูกไวป้ระมาณจ านวน 260 ตน้ บนภูเขามาซึวะ ทิศตะวนัตกของจงัหววัคานากาว่า 

จากนั้ นน าท่านเวินทางสู่  “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญ่ีปุ่นท่ีคลาคล ่าไปว้วยผูค้นและเทคโนโลย ี                         
ล  ้ ายุคมากมาย... เพ่ือ เวินทางไปย ัง  “แหล่งอัพ เดทเทรนด์ ” ของชาวปลาวิบ ณ ย่านการค้า  “ชิน จูกุ”  หรือ                                       
“ศูนย์กลำงที่สองแห่งนคร”  ย่านความเจริญอันวับหน่ึงของ นครโตเกียวในปัจจุบัน  ท่ีสามารถแบ่งออกเป็น                                     
2  ฝ่ังใหญ่ๆ วว้ยกนัคือ ฝ่ังทิศตะวนัตก เป็นยา่นธุรกิจท่ีเต็มไปวว้ยอาคารส านักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นท่ีตั้ง
ของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการปกครองของมหานครโตเกียว และ                                            
ฝ่ังทิศตะวันออก เป็นย่านแห่งสีสันท่ีเต็มไปว้วยศูนย์การค้า  ร้านขายสินค้าแฟชั่น ร้านสินค้าอิ เล็กทรอนิกส์                           
ร้านขายสินค้าลวราคาและสินค้ามือสอง  ร้านอาหาร และย่านคาบู กิโชะ ซ่ึ ง เป็นแห ล่งบัน เทิงยามราต รี                                           
ท่ีใหญ่ ท่ีสุวของญ่ี ปุ่น ...เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ในย่านน้ี ไม่ว่าจะเป็น                    
เคร่ืองส าอางยี่ห้อวัง  ๆ  เส้ือผ ้า และของกระจุกกระจิก  น่ารัก  ๆ  ในสไตล์แบบญ่ี ปุ่น  กล้องถ่ายรูปวิ จิตอล                                 
กล้อ งถ่ ายวี วี โอ  MP-3 , Walkman, CD-Player วิทยุ  คอมพิวเตอ ร์ , Note Book, นาฬิกา , เป็นต้น  นอกจากนั้ น                    
ท่านยงัจะไว ้เห็นแฟชัน่การแต่งตวั และวฒันธรรมต่าง ๆ ของเว็กวยัรุ่นและ เหล่าบรรวาแฟชัน่นิสต้าในกรุงโตเกียว               
ท่ีนบัไวว้่ามีสไตลใ์นแบบความเป็นตวัของตวัเอง 

*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรม้ือค ำ่อิสระตำมอธัยำศัย ...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ 
ในย่ำนชินจูกุ *** 

  ทีพ่กั : APA MAKUHARI HOTELหรือเทยีบเท่ำ 
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วนัทีห้่ำ โตเกยีว – วดัอำซะกุซ่ำ – โตเกยีวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) – ช้อปป้ิงฮำรำจูกุ – ช้อปป้ิงโอไดบะ – ฮำเนดะ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน) 

     

น าท่านเวินทางสู่  “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” ว ัวเก่าแก่ท่ีสุวในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก                                   
“องค์เจ้ำแม่กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาวเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ                          
“โคมไฟขนำดยกัษ์” ท่ีมีขนาวใหญ่ท่ีสุวในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงั
อนัศกัว์ิสิทธ์ิของววัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เวินท่ี “ถนนนำคำมเิซะ” ท่านจะไวช้มและซ้ือสินคา้ของฝาก   ของท่ีระลึก
ท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง  “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพวี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั ...  

แลว้น าทุกท่านเวินถ่ายรูปคู่กบัแลนว์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น ้ าสุมิวะ “หอคอยโตเกียว สกำยทรี”  
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุวในโลก ... เปิวให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โวยหอ
น้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ
หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาวา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกยีวสกำยทรี” ท่ี
บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุวสามารถมองเห็นไว้ จากละแวกววัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปว้วยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของ
เอะโวะ … 

   

น าทุกท่านสู่ยา่น “ฮำรำจูกุ” แหล่งรวมวยัรุ่นท่ีทนัสมยัสุวๆ ชาวปลาวิบ ... ต่ืนตาต่ืนใจกบั “แฟช่ัน” หลากหลายสไตล ์             
ท่ีท่านจะไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน ไม่ว่ าจะเป็นเทรนว์ท่ีเสมือนหลุวออกมาจากในหนังสือการ์ตูนช่ือวัง                           
อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวยัจากต่างวาว , แม่มวน้อยโวเรมี เป็นต้น หรือบางท่ีก็หลุวมาจาก                 
เกมส์เพลย,์ แต่งเลียนแบบวารา-นักร้องท่ีคลัง่ไคลห้รืออาจจะแต่งกายให้วูเหมือน มาจากนอกโลกเลยก็มี ... ให้ท่านไว้
เลือกเวินชมความแปลกประหลาวท่ีหาชมไม่ไวใ้นชีวิตประจ าวนั  ... ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิง สามารถเวิน
เลือกชมและซ้ือสินคา้มากมายท่ีมีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ท่ีท่านจะไวเ้ป็นเจา้ของเพียงผูเ้วียวในโลก
ท่ี “ถนนเทคำชิตะ” ซ่ึงคราคร ่ าไปวว้ยผูค้นมากมาย และสินคา้หลายหลายแบบให้ท่านไวเ้ลือกสรรกนัตามอธัยาศยั ...    
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น าทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรยแ์ห่งโตเกียว ท่ีเกิวจากการถมทะเลวว้ยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล  ้ ายุคและ 
ทนัสมยั ... เป็นเกาะท่ีแสวงให้เห็นถึง วิสัยทศัน์ และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่น ท่ีสามารถสร้างส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไวใ้ห้เป็นไป
ไวข้ึ้นมา  …ว่ืมว ่ากบัการ “นั่งกนิลมชมวิว”  บน  “ชิงช้ำสวรรค์” (ferris wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุวในญ่ีปุ่น... ต่ืนตากบัสีสันของ
แสงไฟท่ีประวับประวา ท่านสามารถลองสัมผสับรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวท่ีมี “สะพำนเรนโบว์” (Rainbow  Bridge)    
พาวผ่าน และ มีแสงสีของกรุงโตเกียว ยามค ่าคืนเป็นฉากหลงั…รวมทั้ง “เทพีเสรีภำพ”เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นยนืถือคบเพลิงอยู่
ริมอ่าว... หรือชอ้ปป้ิง “ห้ำง Diver City Tokyo Plaza”ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือวึงวูวนกัท่องเท่ียวภายใตค้อนเซ็ปท“์Theatrical 

City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาวใหญ่ท่ีมีร้านคา้ต่าง ๆ มารวมตวักันถึง 154ร้านอาทิ UniQlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, 

Forever 21, Diesel ฯลฯ ... ส่ิงท่ีไม่ควรพลาวคือการถ่ายรูปคู่กบัเจา้หุ่นยนต์กนัวั้มยกัษท่ี์หน้าห้างซ่ึงเพ่ิงมีการเปล่ียนเป็น
รุ่นใหม่เม่ือปลายปีท่ีผา่นมา RX-0 Unicorn Gundam ตวัสูงกว่า 20 เมตร... ยูนิคอร์นปรับเปล่ียนโหมวของใบหน้าไว ้ทั้งตวั
หุ่นยนต์เรืองแสงไว้มากกว่า 50 จุว เช่น บริเวณไหล่ สะโพก หน้าอก เป็นต้น โวยเปล่ียนจาก Unicorn Mode ไปเป็น 
Destroy Mode รวมค าพูวและฉากเว็ว… Unicorn Gundam ตวัล่าสุวท่ีมีโชวแ์สง สี เสียง และขยบัเกราะ เปิวเขา กนัเป็นเวลา
อีกวว้ย (ไม่รวมค่ำชิงช้ำสวรรค์, ค่ำเข้ำชมและเคร่ืองเล่นต่ำงๆ) 

***เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรม้ือเทีย่งและม้ือค ่ำอิสระตำมอธัยำศัย...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำก
ร้ำนค้ำต่ำงๆ *** 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ”  

วนัทีห่ก สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ    

0020  เวินทางจากสนำมบินฮำเนดะโวยสายการบิน Thai Airways  เท่ียวบิน  TG 661 

0525  ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โวยสวสัวิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

       หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 
 

 
 

 

 
อตัราค่าบริการ  

ผูใ้หญ่                                                                                ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 40,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 40,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 33,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                        ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ค่าบตัรโวยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไวร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระวบัเวียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิว  ตามท่ีไวร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะววกให้กบัท่านในตลอวการเวินทาง 

5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเวินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  
(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%) 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองว่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีว, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนงัสือเวินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    
 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 25 วนั 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์  
1. ยกเลิกก่อนการเวินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมวัจ าทั้งหมว 

2. ยกเลิกก่อนการเวินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเวินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมวัจากทั้งหมว 

4. ยกเลิกก่อนการเวินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมว 

5. ยกเลิกก่อนการเวินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมว 

6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเวินทางช่วงเทศกาลวนัหยวุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมวัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามวัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมวัจ า  หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมว 
ไม่ว่ายกเลิกวว้ยกรณีใวๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไวว้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้ว ี

ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  
8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เวินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน  

รายการเวินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใวๆ ทั้งส้ิน 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (TAS) TG 622-661 WINTER HONSHU SKI PROGRAM 6D3N 

หมำยเหตุ  
  

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโวยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไวต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โวยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอวภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุว  

 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผวิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผวิกฎหมาย / เอกสารการเวินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

3. ในกรณีท่ีเกิวภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมวัจ า หรือค่าทวัร์ ไวก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไวท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผวิชอบใวๆ ทั้งส้ิน หากเกิวส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิวจากความประมาทของท่าน, เกิวจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจวัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจวัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจวัให้สมาชิกแต่ละบา้นไวน้ัง่วว้ยกนั 
โปรวทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โวยไม่ไวแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

 

7. ส าหรับการเวินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยวุยาวไทย วนัหยวุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติว คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤวูหนาวฟ้ามืวเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิวบางส่วน ร้านอาหารปิวเร็วกวา่ปกติ ขอให้ท่านท า
ความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาวค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเว็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเว็กเสริมเตียงจะสะววกกว่า 

 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านวูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอวหนา้โรงแรมไวจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเวินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เวือ 
  

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมวัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมวกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไวย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมว 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง... 
 


