
 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น SPECIAL WINTER (NRT-HND) โตเกียว-ฟจูิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสกี 6วนั3คืน (TG) 

 
 

 
 

 
            

** ชม "ปราสาทโอดาวาระ" ปัจจุบนัไดถู้กขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกทางประวติัศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่ น 
** สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนวบ์อร์ด กระดานเลื่อน 
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE 
** สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ 
** ให้ท่านไดผ่้อนคลาย แช่น ้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน ้าด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 
 
 

 
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น SPECIAL WINTER (NRT-HND) โตเกียว-ฟจูิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสกี 6วนั3คืน (TG) 

ก าหนดการเดินทาง 10-15 , 31มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ /  
14-19, 19-24, 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม / 4-9 มีนาคม 2563 

(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 
 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ 
19.30 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบนิไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
22.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 หรือ TG 642 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วันที่สอง ปราสาทโอดาวาระ(ด้านนอก) หรือ ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ - น่ังรถไฟท้องถิ่น -  
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 กรณีเลือกคณะเดนิทาง “มกราคม” น าท่านสู่ “ปราสาทโอดาวาระ” (ชมดา้นนอก) หน่ึงในปราสาทที่เป็นต านาน

เล่าขานถึงความยิ่งใหญ่ในยุคสมยัโฮโจ ผูซ่ึ้งปกครองบา้นเมืองในแถบคนัโตในสมยัอดีตกาลไดถู้กสร้างขึ้นในปี 
ค.ศ.1447 อีกทั้งยงัเป็นท่ีพ านกับนฐานท่ีมัน่อนัสูงตระหง่านซ่ึงสามารถสังเกตการณ์ไดอ้ย่างกวา้งไกล แต่ใคร
ไหนเลยจะล่วงรู้ว่า สถานท่ีแห่งน้ีจกัเป็นดัง่อนุสรณ์สถานสุดทา้ยแห่งตระกูลโฮโจ อุจิมาสะและจบส้ินยุคสมยั
โฮโจนบัแต่บดันั้นเป็นตน้มา ปัจจุบนัไดถู้กขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางประวตัิศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ไดร้ับ
การบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.ปี 1860 เพื่อให้เป็นโบราณสถานของชาติ  
พิเศษ!!ส าหรับคณะเดินทาง “กุมภาพันธ์” น าท่านชมเทศกาล “มัตสึดะ ซากุระ” (Matsuda Sakura Matsuri) 
หรือเทศกาลชมดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่ น เป็นเทศกาลที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงใน
การท่องเที่ยวญี่ปุ่ น จดัขึ้นบนเนินเขาเมืองมตัสึดะ และเป็นสถานที่แรกๆที่
ดอกซากุระเร่ิมบานในประเทศญี่ปุ่น ให้ทุกท่านไดต้ื่นตาไปกบัซากุระ 2 สายพนัธ์ุคือ โคซุซากุระ และ
คาวาซุซากุระ ท่ีปลูกลดหลัน่ไล่ไปตามความสวยงามของเนินเขา สีชมพู
ของซากุระตดักบัสีเหลืองของแปลงดอกนาโนะฮานะไดอ้ย่างลงตวั ให้ท่าน
ไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศที่สวยงาม หากทอ้งฟ้าเปิดท่านจะไดเ้ห็นภูเขา
ไฟฟูจิเป็นฉากหลงั 
จากนั้นน าท่านเปล่ียนอาริยาบถ “นัง่รถไฟท้องถิน่” ให้ท่านทดลองใชบ้ริการรถไฟในญี่ปุ่ นที่มีช่ือเสียง และได้
ช่ือว่าเป็นการคมนาคมท่ีเป็นที่นิยมท่ีสุดของคนญี่ปุ่ น ท่านจะสนุกสนานกบัการนัง่รถไฟเพ่ือประสบการณ์ท่ี
แปลกใหม่อีกรูปแบบหน่ึงพร้อมชมบรรยากาศสองขา้งทาง 
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  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อน าท่าน “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่องส้ัน 10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” 
เพ่ือให้ท่านไดสั้มผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีทีแ่ลว้ จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกบัสินคา้แบรนด์เนมท่ี “โกเท็มบะ แฟคทอร่ี 
เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย ทั้งกระเป๋า เคร่ืองประดบั และ
นาฬิกาหรู รองเทา้แฟชัน่ สินคา้ส าหรับคณุหนู และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย  
 พกัที ่HOTEL JUST ONE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น 

 พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดสั้มผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออน
เซ็น เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพ
ด,ี ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 

   
 

วันที่สาม สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - โอชิโนะ ฮัคไค - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 
German Village 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านไดสั้มผสัความสนุกสนานบน “สกีรีสอร์ท” สนุกสนานกบั
กิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว ์บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะ 
ฯลฯ หรือเลือกพกัผ่อนอิริยาบถกบัการนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศลาน
สกี เลือกซ้ือของท่ีระลึกหลากหลายเวอร์ชัน่ เก็บภาพแห่งความ
ประทบัใจกบัมุมสวยๆที่มีลานหิมะสีขาวซ่ึงมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั 
(รวมค่าเขา้ลานสกีและกระดานเล่ือน SLEDGE ไมร่วมอุปกรณ์สก)ี  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ท่ีใชเ้วลาอนั
ยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พ้ืนดินและซึมไปยงับ่อน ้าแต่ละบ่อ ดงันั้นน ้าท่ีอยู่ในบ่อจะเป็นน ้าท่ีใสสะอาดและ
สดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหล่งน ้าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของ
ญี่ปุ่ นอีกดว้ย 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพื่อเดินทางสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของ
กรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัห้างสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหมื่นเดินกนั
ขวกัไขว่ ถือเป็นจดุนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, 
นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” 
สินคา้ตามอธัยาศยั จากนั้นให้ทุกท่านเพลิดเพลินกบัหมู่บา้นเยอรมนัภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมนักบั 
“เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว” การประดบัประดาตกแต่งไฟดว้ยหลอดแอลอีดีกว่า 2ลา้นดวงในช่วงฤดูหนาว
ของท่ีน่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัจิบะและถือเป็น “หน่ึงในสามการประดบัประดาไฟท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค
ตะวนัออก” อีกดว้ย 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ APA HOTEL & RESORT MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วันที่ส่ี อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง  หรือ เลือกซ้ือทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ท่านทดลองใชบ้ริการรถไฟสายโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นที่มีช่ือเสียง และไดช่ื้อว่าเป็นการคมนาคมท่ีเป็นที่
นิยมท่ีสุดของคนญี่ปุ่น ท่านจะสนุกสนานกบัการนัง่รถไฟในญี่ปุ่ น เพ่ือประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรูปแบบ
หน่ึง อิสระชอ้ปป้ิงในกรุงโตเกยีว แลว้แต่ความตอ้งการของท่าน เพราะท่ีเมืองโตเกียว ไม่ว่าจะไปท่ีไหน ก็ชอ้ป
ป้ิงสนุกไดทุ้กท่ีกนัเลย อาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีก
มากมาย  (เดนิทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทวัร์) 
 ย่านอาคิฮาบาร่า หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า อิเลคทริคทาวน์ ย่านชอ้ปป้ิงช่ือดงัท่ีสุดในเร่ืองของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ทั้ง กลอ้งดิจิตอล และเกมส์ต่างๆ มีให้ท่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือกนัอย่างจุใจเลยทีเดียว 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Akihabara Station 
 ย่านอเิคะบุคุโระ ย่านช็อปป้ิงท่ียิ่งใหญ่และทนัสมยัมากแห่งหน่ึงของญี่ปุ่น อิสระให้ทุกท่านเลือกซ้ือ
สินคา้ทนัสมยัต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทนัสมยั เกมส์ใหม่ๆ แฟชัน่สวยงามตามอธัยาศยั 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Ikebukuro Station 
 ย่านชิบยุะ ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกยีว หามุมถูกใจถ่ายภาพคูก่บั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนขัแสนรู้ ท่ี
กลายเป็นจุดนดัพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวโตเกียวอพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวท่ีตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย รับรองไม่มีเอา้ท ์
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การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Shibuya Station 
 ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญี่ปุ่น อิสระกบัการชอ้ปป้ิงยงั “ตรอกทาเคชิตะ” สองขา้ง
ทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า ร้านฟาสทฟู์ดท่ีวนัสุดสัปดาห์จะ
เป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มกัมาแต่งหนา้และเปล่ียนเส้ือผา้กนั ร้าน
เครปญี่ปุ่ นอร่อยๆมากมาย รา้น 100 เยน หรือเลือกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซันโด” ดว้ย
บรรยากาศคลา้ยยุโรปกบัตกึร้านคา้ท่ีออกแบบและตกแต่งสไตลย์ุโรป 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Harajuku Station 

เลือกซ้ือทัวร์เสริมเที่ยว “สวนสนุกโตเกยีวดิสนีย์แลนด์” สวนสนุกซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์ต านานและ
จินตนาการของการผจญภยั ท่านจะไดสั้มผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ กบัหลากหลายโซนผจญภยั อาทิ 
ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นตน้ 
พบเคร่ืองเล่นมนัส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทกึ
ขวญักบัเหล่าผีช่ือดงักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสิง, ตื่นเตน้เร้าใจ และสัมผสัความชุมฉ ่าของสายน ้า
ขนาดยกัษไ์ปกบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่าใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกบั
รถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกบั PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบา้นหมี
พูห์, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตนูที่ท่านช่ืนชอบ มิกกี้ เมา้ส์, สโนวไ์วท ์ชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึก
ภายในสวนสนุกอย่างจุใจ และอีกมากมายที่รอท่านพิสูจนค์วามมนัส์กนัอย่างเต็มที่ 

   
** ซ้ือทัวร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ : ตัว๋เข้ารวมเคร่ืองเล่นเตม็วัน+ไกด์บริการรับ+ส่ง (เดินทางโดยรถไฟ)  
>> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,900 บาท   >> เดก็อายตุ ่ากว่า12ปี ท่านละ 2,400 บาท 
**กรุณาแจ้งซ้ือบริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่านั้น...เพ่ือยืนยันการได้รับบริการและราคาตามที่ระบุ** 

  รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที ่APA HOTEL & RESORT MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  
 

วันที่ห้า วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี ้(หุ่น
กันดั้ม) - ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านนมสัการเจา้แมก่วนอิมทองค า ณ “วดัอาซากสุะ” วดัที่ไดช่ื้อว่าเป็นวดัที่มคีวามศกัดิ์ สิทธ์ิ และไดร้ับ
ความเคารพนบัถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอิมทองค าท่ีศกัดิ์ สิทธ์ิ 
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ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายใน
วดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู
ทางเขา้ท่ีอยู่ดา้นหนา้สุดของวดั ที่มีช่ือว่า “ประตูฟ้าค  ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารที่ประดษิฐานเจา้แม่
กวนอิมทองค า มีช่ือว่า “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ 
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก และน า
ทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย 
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไป
ดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji market)” เป็นตลาด
คา้ส่งปลา, ผกั และ ผลไม ้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ตลาดปลาแห่งน้ีนบัเป็นท่ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด และ
เป็นท่ีรู้จกักนัดีว่าเป็นหน่ึงในตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเล ตลาดนั้นมี
ปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด และยงัเป็นแหล่งร้านอร่อยช่ือดงัของร้านซูชิ ซาชิมิ และ อาหาร
ทะเลนานาชนิด 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาซึกิจิ (มอบค่าอาหารท่านละ 1,500 เยน) 
จากนั้นน าท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งของญี่ปุ่นซ่ึงตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของ
หนุ่มสาวญี่ปุ่ นที่ไดร้ับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ที่พาด
ผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกยีว” สัญลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพี
สันติภาพ” เวอร์ชัน่ญี่ปุ่นยนืถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว และน าท่านเดินทางสู่ห้าง “DiverCity Tokyo Plaza” 
ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือดึงดดูนกัท่องเท่ียวทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์
“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีมีร้านคา้ต่างๆ มารวมตวักนัอยู่ถึง 154 ร้าน ท่านจะไดช้ม 
“หุ่นยนต ์GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam” ตวัโตเท่าขนาดจริง ยืนรอตอ้นรับท่านที่ดา้นหนา้
ของห้าง ท่ีเป็นเสมือนสัญลกัษณ์ของสถานท่ีแห่งน้ี อีกทั้งยงัมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่
ท่ีจะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทัว่โลก (ไมร่วมค่าเขา้ชม) และน าท่านเดนิทาง
สู่“ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้(Aquacity Odaiba)” ภายในเต็มไปดว้ยร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ เส้ือผา้ต่างๆ 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงดว้ยกนั บนชั้น 5 เป็นศูนยอ์าหารราเมน ทีร่วบรวมเมนูรา
เมนหลากหลายชนิดจากทัว่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากน้ียงัมีลานไมช้มวิวตั้งอยู่ดา้นหนา้ของห้างสรรพสินคา้ท่ี
สามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งไดอ้ย่างชดัเจน จากนั้นน าทกุท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้
นานาชนิด ไมว่่าจะเป็นขนมญี่ปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้และ
ของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดนิทางสู่ “สนามบนิฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
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  รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   
 

วันที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
05.25 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับย่าน และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคญัโดย 

มิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 

เดินทาง   10-15 , 31มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ /  
14-19, 19-24, 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม / 4-9 มีนาคม 2563 

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผูใ้หญ ่ 35,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  33,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 31,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -15,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ่ากว่า 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
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อัตราค่าบริการน้ีประกอบด้วย 2 ส่วน  
1.ค่าทวัร์รวมภาษมีูลค่าเพิม่ (ไม่รวมถึงตัว๋เคร่ืองบิน)  

2.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย) 
 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3%  (เฉพาะค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัที่ 4/11/2562) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดนิทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุต ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวติท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารกัษาพยาบาลอุบตัิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o การบริการของมัคคเุทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าดื่มท่ีญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะส้ัน (ส าหรบัผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
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o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 25 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ
o กรณียกเลิกการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดนิทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดนิทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดนิทาง ยึดเงนิ 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดนิทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดนิทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดนิทางไม่ถึงจ านวนที่ระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ให้กบัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแตล่ะแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านกัระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญี่ปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกต)ิ 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไมว่่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการตดิต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ  านกัอยู่ในประเทศไทย แตจ่ะท าหนา้ท่ีชว่ยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคมุของ
บริษทัฯ  
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o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 
 
 


