
 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

 
 

 
            

** ชมความงามของ เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE 
** สมัผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ 

** อสิระท่องเที3ยวตามอธัยาศัย 6 วนัเตม็ หรือ เลือกซื�อทวัร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
** สนุกสนานกบักิจกรรมเกบ็ “แอปเปิ9 ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั�นในสวน 
** ตระการตากบัเทศกาล “MEPLE CORRIDOR” อุโมงคเ์มเปิ� ลแดง ณ คาวากจิุโกะ 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํ9าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิ-มไม่อั�น 
** บริการท่านดว้ยนํ9าดื3มที3ญี3ปุ่นท่านละ .ขวด/วนั 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 6E-GH / GH-GE / GG-GJ พฤศจกิายน GELG 
(หากท่านมจีองตั�วภายในประเทศ รบกวน ขอเที�ยวบินกบัเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วด้วยค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาริตะ 
.0.23 น. พร้อมกนัที-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั�น 7 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที- คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ�นเครื-อง 
2<.23 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี-ปุ่น โดยสายการบินไทย เที-ยวบินที- TG 6OH 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั-วโมง / เวลาทอ้งถิ-นจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั-วโมง) 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัที3สอง สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ9 ล) - โอชิโนะ ฮัคไค - นั3งรถไฟชมววิฟูจ ิ-  

  เส้นทางเมเปิ9 ล คาวากจูโิกะ - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั9น 
0D.<3 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี-ปุ่น หลงัจากผา่นขั�นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ9 ล)” ซึ-งเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไมห้ลากหลายชนิด

ทั�ง ลูกสตรอเบอรี-  เชอรี-  แอปเปิ� ล เมล่อน และผลไมอื้-นๆ ซึ-งจะผลดักนัออกผลตั�งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง 
ตุลาคม แลว้อิสระใหท่้านไดส้นุกสนาน กบัการชิมผลไมต้ามฤดูกาลจากสวนผลไมช้ั�นนาํสดๆ ตามอธัยาศยั นาํ
ท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ�าที-เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที-ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการ
ไหลลงมาสู่พื�นดินและซึมไปยงับ่อนํ�าแต่ละบ่อ ดงันั�นนํ�าที-อยูใ่นบ่อจะเป็นนํ�าที-ใสสะอาดและสดชื-นมาก ในปี 
1985 สถานที-แห่งนี�ยงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหล่งนํ�าจากธรรมชาติที-ดีที-สุดของญี-ปุ่นอีกดว้ย 

 � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นาํท่านเปลี-ยนอิริยาบถในการเดินทางดว้ยการนั-งรถไฟ “Fujikyu Railway” รถไฟทอ้งถิ-นที-สามารถมองเห็นววิ 

"ภูเขาไฟฟูจิ" ที-เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของประเทศญี-ปุ่น และมีความสูงที-สุดในญี-ปุ่น สูงถึง 2,NND เมตร 
รูปทรงของภูเขาไฟฟูจิถือวา่เป็นภูเขาที-มีรูปทรงสวยที-สุดในโลก คือมีความสมมาตรกนัทุกดา้น ตวัภูเขาทาํมุม 
7O องศากบัพื�นราบ และมีหิมะปกคลุมเป็นสีขาวโพลนที-ยอดภูเขาไฟฟูจิเกือบตลอดทั�งปี คนญี-ปุ่นมีความเชื-อ
ทางดา้นศาสนา และ วฒันธรรมเกี-ยวกบัภูเขาไฟฟูจิมาตั�งแต่อดีตจนปัจจุบนัภูเขาไฟฟจิูจดัวา่เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรม (ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิขึ&นอยู่กับสภาพท้องฟ้าอากาศเปิด)ไฟ จากนั�นนาํท่านสู่ “เส้นทางเม

เปิ9 ล คาวากจิูโกะ (Kawaguchiko Maple Corridor)” กล่าวกนัวา่เป็นอีกหนึ-งจุดชมวิว ที-ชาวญี-ปุ่นนิยมมาชม 
“ใบเมเปิ� ล” ที-ใหสี้แดงสม้แต่งแตม้ความสวยงาม ปลายกิ-งกา้นของตน้โคง้รับเขา้หากนัมองเห็นไดเ้ป็นลกัษณะ
คลา้ยอุโมงค ์ใหภ้าพที-ประทบัใจกบัทุกท่านที-มาเยอืน ซึ-งอยูไ่ม่ไกลจากทะเลสาบคาวากจิูโกะ (ความสวยงาม
ของสีสันใบไม้...ขึ &นอยู่กับสภาพอากาศ) 
� พกัที- HOTEL JUST ONE OYAMA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
� รับประทานอาหารคํ3า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ�นชื-อของ
ญี-ปุ่น แบบไม่อั�น 

 พิเศษ! ณ โรงแรมที-พกัแห่งนี�  ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ�าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพื-อผอ่นคลายความเมื-อยลา้ การอาบนํ�าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเมื-อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

วนัที3สาม ภูเขาไฟฟูจ ิ- ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ - มหานครโตเกยีว - โตเกยีว เบย์ อควาไลน์ 

- เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว Tokyo German Village 
 � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านขึ�นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที-ตั�งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี-ปุ่นดว้ยความสูง 2,NND เมตรจากระดบันํ�าทะเล นาํท่าน
ขึ�นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั�น O” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั�นสูงสุดที-ทางอุทยานฯอนุญาตใหขึ้�น
ไดใ้นวนันั�นๆ) เพื-อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขา นาํทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื-อนาํท่าน “ล่องเรือโจร

สลดั” (ล่องสั�น .3 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพื-อใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงาม
ของทะเลสาบนํ�าจืดขนาดใหญ่ที-เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื-อกวา่ 2,333 ปีที-แลว้ จากนั�นนาํท่านชอ้ปปิ� ง
อยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมที- “โกเทม็บะ แฟคทอรี3 เอ้าท์เลต็” แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนดญี์-ปุ่น
โกอินเตอร์มากมาย ทั�งกระเป๋า เครื-องประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชั-น สินคา้สาํหรับคุณหนู และสินคา้
อื-นๆอีกมากมาย 

 � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพื-อท่านเดินทางลอดทางด่วนพิเศษซึ-งเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล หรือ ที-ญี-ปุ่น
เรียกวา่ “โตเกยีว เบย์ อควาไลน์” ซึ-งความพิเศษของทางด่วนนี�อยูที่-การเป็นทางด่วนที-ไดรั้บการรับรองใหเ้ป็น
อุโมงคใ์ตท้ะเลผสมสะพานที-ยาวที-สุดในโลก ซึ-งจะแวะจุดพกัรถชมววิตรงบริเวณกลางทาง ซึ-งมีชื-อเรียกวา่ 
TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” (หิ-งหอ้ยแห่งทะเล) ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายภาพความ
มหศัจรรยข์องสิ-งก่อสร้างที-มนุษยส์ร้างขึ�นในอ่าวโตเกียว ซึ-งนอกจากจะเป็นที-พกัรถแลว้ที-นี-กย็งัมีร้านขายของที-
ระลึก ภตัตาคาร รวมไปถึงร้านเกมส์ใหพ้กัผอ่นหยอ่นใจกนัอีกดว้ย จากนั�นใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบัหมู่บา้น
เยอรมนัภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมนักบั “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” การประดบัประดาตกแต่งไฟ
ดว้ยหลอดแอลอีดีกวา่ <ลา้นดวงในช่วงฤดูหนาวของที-นี-ยิ-งใหญ่ที-สุดในจงัหวดัจิบะและถือเป็น “หนึ-งในสาม
การประดบัประดาไฟที-ยิ-งใหญ่ที-สุดในภูมิภาคตะวนัออก” อีกดว้ย 
� รับประทานอาหารคํ-าแบบอิสระ เพื-อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 � พกัที- APA HOTEL & RESORT MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดับ p ดาว 

   
 

วนัที3สี3 อสิระท่องเที3ยวตามอธัยาศัยด้วยตวัเอง  หรือ เลือกซื9อทวัร์เสริมสวนสนุกโตเกยีวดสินีย์แลนด์ 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ใหท่้านทดลองใชบ้ริการรถไฟสายโตเกียวในประเทศญี-ปุ่นที-มีชื-อเสียง และไดชื้-อวา่เป็นการคมนาคมที-เป็นที-
นิยมที-สุดของคนญี-ปุ่น ท่านจะสนุกสนานกบัการนั-งรถไฟในญี-ปุ่น เพื-อประสบการณ์ที-แปลกใหม่อีกรูปแบบ
หนึ-ง อิสระชอ้ปปิ� งในกรุงโตเกียว แลว้แต่ความตอ้งการของท่าน เพราะที-เมืองโตเกียว ไม่วา่จะไปที-ไหน กช็อ้ป
ปิ� งสนุกไดทุ้กที-กนัเลย อาทิ เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื-องสาํอาง เครื-องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ และอีก
มากมาย  (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทวัร์) 
 ย่านอาคฮิาบาร่า หรือเรียกอีกชื-อหนึ-งวา่ อิเลคทริคทาวน์ ยา่นชอ้ปปิ� งชื-อดงัที-สุดในเรื-องของ
เครื-องใชไ้ฟฟ้า ทั�ง กลอ้งดิจิตอล และเกมส์ต่างๆ มีใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซื�อกนัอยา่งจุใจเลยทีเดียว 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Akihabara Station 
 ย่านอเิคะบุคุโระ ยา่นช็อปปิ� งที-ยิ-งใหญ่และทนัสมยัมากแห่งหนึ-งของญี-ปุ่น อิสระใหทุ้กท่านเลือกซื�อ
สินคา้ทนัสมยัต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นเครื-องใชไ้ฟฟ้าทนัสมยั เกมส์ใหม่ๆ แฟชั-นสวยงามตามอธัยาศยั 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Ikebukuro Station 
 ย่านชิบุยะ ศูนยก์ลางแฟชั-นวยัรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รูปปั� นสุนขัแสนรู้ ที-
กลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตสาํหรับหนุ่มสาวโตเกียวอพัเดทแฟชั-นสไตลโ์ตเกียวที-ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั�งเสื�อผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ เครื-องประดบัและแฟชั-นชั�นนาํของญี-ปุ่นในฤดูต่างๆอื-นๆมากมาย รับรองไม่มีเอา้ท ์
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Shibuya Station 
 ฮาราจูก ุแหล่งรวมแฟชั-นทนัสมยัของวยัรุ่นญี-ปุ่น อิสระกบัการชอ้ปปิ� งยงั “ตรอกทาเคชิตะ” สองขา้ง
ทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เสื�อผา้ เครื-องประดบั รองเทา้ กระเป๋า ร้านฟาสทฟ์ูดที-วนัสุดสปัดาห์จะ
เป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มกัมาแต่งหนา้และเปลี-ยนเสื�อผา้กนั ร้าน
เครปญี-ปุ่นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปปิ� งแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซนัโด” ดว้ย
บรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตึกร้านคา้ที-ออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Harajuku Station 

เลือกซื9อทวัร์เสริมเที3ยว “สวนสนุกโตเกยีวดิสนีย์แลนด์” สวนสนุกซึ-งเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ตาํนานและ
จินตนาการของการผจญภยั ท่านจะไดส้มัผสักบัเครื-องเล่นในหลายรูปแบบ กบัหลากหลายโซนผจญภยั อาทิ 
ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นตน้ 
พบเครื-องเล่นมนัส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยูใ่นอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึก
ขวญักบัเหล่าผชืี-อดงักบั HAUNTED MANSION บา้นผสิีง, ตื-นเตน้เร้าใจ และสมัผสัความชุมฉํ-าของสายนํ�า
ขนาดยกัษไ์ปกบั SPLASH MOUNTAIN, นั-งเรือผจญภยัในป่าใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกบั
รถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกบั PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยอืนบา้นหมี
พห์ู, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนที-ท่านชื-นชอบ มิกกี� เมา้ส์, สโนวไ์วท ์ชอ้ปปิ� งซื�อของที-ระลึก
ภายในสวนสนุกอยา่งจุใจ และอีกมากมายที-รอท่านพิสูจน์ความมนัส์กนัอยา่งเตม็ที- 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

   
** ซื�อทวัร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ : ตั�วเข้ารวมเครื+องเล่นเตม็วัน+ไกด์บริการรับ+ส่ง (เดินทางโดยรถไฟ)  

>> ผู้ใหญ่ท่านละ ',)** บาท   >> เด็กอายตํุ�ากว่า.'ปี ท่านละ ',0** บาท 

**กรุณาแจ้งซื�อบริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่านั�น...เพื�อยนืยนัการได้รับบริการและราคาตามที�ระบุ** 
 � รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํ-าแบบอิสระ เพื-อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 � พกัที- APA HOTEL & RESORT MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
  

วนัที3ห้า วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - ย่านชินจูก ุ- ห้างไดเวอร์ซิตี9 (หุ่นกนัดั9ม) - ออิอนพลาซ่า 
 � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วดัอาซากสุะ” วดัที-ไดชื้-อวา่เป็นวดัที-มีความศกัดิ} สิทธิ}  และไดรั้บ
ความเคารพนบัถือมากที-สุดแห่งหนึ-งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํที-ศกัดิ} สิทธิ}  
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ-งมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื-อความเป็นสิริมงคลตลอดทั�งปี ประกอบกบัภายใน
วดัยงัเป็นที-ตั�งของโคมไฟยกัษที์-มีขนาดใหญ่ที-สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึ-งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตู
ทางเขา้ที-อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที-มีชื-อวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที-ประดิษฐานเจา้แม่
กวนอิมทองคาํ มีชื-อวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซึ-งเป็นที-ตั�งของร้านคา้ขายของที-ระลึกพื�นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ 
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจที-ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื�อเป็นของฝากของที-ระลึก และนาํ
ทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ�าสุมิดะ “หอคอยโตเกยีวสกาย 

ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที-สูงที-สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเมื-อวนัที- << พฤษภาคม 
<OOO โดยหอนี� มีความสูง D27 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึ-งมีความ
สูง D33 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง OO2 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที-บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกซุ่าที-เตม็ไป
ดว้ยกลิ-นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ นาํท่านสู่ “ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหนึ-งของกรุงโตเกียว 
ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึ-งจะมีผูค้นนบัหมื-นเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุด
นดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครื-องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื�อผา้, 
รองเทา้แฟชั-น และเครื-องสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซื�อ” สินคา้ตาม
อธัยาศยั 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั�นนาํท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปปิ� งชื-อดงัอีกแห่งของญี-ปุ่นซึ-งตั�งอยูริ่มอ่าวโตเกียว สถานที-ออกเดทของ
หนุ่มสาวญี-ปุ่นที-ไดรั้บการโหวตวา่ “โรแมนติคที-สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ที-พาด
ผา่นจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สญัลกัษณ์ของเมืองตั�งตระหง่านอยู ่รวมทั�ง “เทพี
สนัติภาพ” เวอร์ชั-นญี-ปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว และนาํท่านเดินทางสู่หา้ง “DiverCity Tokyo Plaza” 
ซึ-งเป็นอีกหนึ-งสถานที-ถูกสร้างขึ�นมาเพื-อดึงดูดนกัท่องเที-ยวทั�งชาวญี-ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์
“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปปิ� งขนาดใหญ่ที-มีร้านคา้ต่างๆ มารวมตวักนัอยูถึ่ง .O7 ร้าน ท่านจะไดช้ม 
“หุ่นยนต ์GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-H Unicorn Gundam” ตวัโตเท่าขนาดจริง ยนืรอตอ้นรับท่านที-ดา้นหนา้
ของหา้ง ที-เป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของสถานที-แห่งนี�  อีกทั�งยงัมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่
ที-จะบอกผา่นความยิ-งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั-วโลก (ไม่รวมค่าเขา้ชม) 
นาํท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญี-ปุ่น ผลไม ้และอาหารนานา
ชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เกต็ ใหท่้านเลือกซื�อสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื-อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
� รับประทานอาหารคํ-าแบบอิสระ เพื-อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   
 

วนัที3หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
33.<3 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที-ยวบินที- TG 6L6 
3O.<O น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เปี- ยม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี-ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื-องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั�งโรงแรมต่างๆที-ระบุในรายการนี�อาจมีการปรับยา่น และสถานที-ตั�ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั�งนี� ยงัคงไวซึ้-งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการนาํเที-ยวเป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 

เดนิทาง  6E-GH / GH-GE พฤศจกิายน GELG 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ�นไป 

ผูใ้หญ่ 20,033 บาท 
เดก็อาย ุN-..ปี / มีเตียง  2N,033 บาท 
เดก็อาย ุ<-D ปี / ไม่มีเตียง 2O,033 บาท 
พกัเดี-ยวจ่ายเพิ-ม (จากราคาผูใ้หญ่) D,333 บาท 
ไม่ใชต้ั�วเครื-องบิน ลด (ทั�งเดก็และผูใ้หญ่) -.O,333 บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ-ากวา่ < ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั�วก่อนทาํการจองค่ะ 
 

 

เดนิทาง  GG-GJ พฤศจกิายน GELG 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ�นไป 

ผูใ้หญ่ 7.,033 บาท 
เดก็อาย ุN-..ปี / มีเตียง  20,033 บาท 
เดก็อาย ุ<-D ปี / ไม่มีเตียง 2N,033 บาท 
พกัเดี-ยวจ่ายเพิ-ม (จากราคาผูใ้หญ่) D,333 บาท 
ไม่ใชต้ั�วเครื-องบิน ลด (ทั�งเดก็และผูใ้หญ่) -.�,333 บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ-ากวา่ < ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั�วก่อนทาํการจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนี9ประกอบด้วย G ส่วน  
..ค่าทวัร์รวมภาษีมูลค่าเพิ-ม (ไม่รวมถึงตั�วเครื-องบิน)  

<.ค่าตั�วเครื-องบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ-มตามกฎหมาย) 
 

อตัราค่าบริการนี9รวม 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

o ค่าภาษีมูลค่าเพิ-ม N% + หกั ณ ที-จ่าย 2%  (เฉพาะค่าทวัร์) 
o ตั�วเครื-องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที-ระบุในโปรแกรม (ชั�นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัที-สายการบินเรียกเกบ็ (คาํนวณ ณ วนัที- .0/6/<OD<) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที-ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที-พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ < หรือ 2 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเดก็อายตุ ํ-ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ <,333,333 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ O33,333 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 6 ท่าน 
o นํ�าดื-มที-ญี-ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั�งหมด 2 วนั) 
 

อตัราค่าบริการนี9ไม่รวม 
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื-องดื-มในหอ้งพกั และค่าอาหารที-สั-งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื-องดื-มที-สั-งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที-บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ� าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที-เกินกวา่สายการบินกาํหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที-กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี-ยนแปลงตั�ว กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี-ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที-) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย N วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัที-ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ-มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ <,333 เยน (ประมาณ D33 บาทไทย) เพิ-มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญี-ปุ่น ประเภทท่องเที-ยวระยะสั�น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 

เงื3อนไขการสํารองที3นั3ง / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 6H,HHH บาท 
o ส่วนที-เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ <3 วนั มิฉะนั�นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง p6-OE วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ E,HHH บาท (นบัจากวนัที-ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง G6-pH วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 6H,HHH บาท (นบัจากวนัที-ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน EH% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที-ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 6HH% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที-ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

o เนื-องดว้ยไม่ตอ้งยื-นวีซ่าเขา้ประเทศญี-ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเกบ็เอกสารจริงใดๆ  
รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที3ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า L เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที3ไม่สามารถทานได้, ที3นั3งที3ต้องการ, และเลขที3สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที-นั-ง หรือ .O วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 

เงื3อนไขและข้อกาํหนดอื3นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ} ในการเลื-อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ-ากวา่ <3 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย .O วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี-ยนแปลงราคาในกรณีที-มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที-ระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั�วเครื-องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที-สาํรองที-นั-ง หากไม่มีการ

แจง้เรื-องไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที-เกิดขึ�นจากตั�วเครื-องบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั�วทุกชนิดเพิ-ม หากสายการบินปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตั�วเครื-องบินขากลบัซึ-งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที-ยวนี�  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ}  ไม่สามารถ

เรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที-ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละ

แห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั�นหากท่านมีเหตุอนัใดที-ทาํใหท่้านไม่ไดท่้องเที-ยวพร้อมคณะตามรายการที-ระบุไว ้ท่านจะขอ
คืนค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี-ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี-ปุ่นใหก้บัคนไทยที-มีวตัถุประสงคเ์พื-อการพาํนกัระยะสั�นในประเทศ
ญี-ปุ่นนั�น ทางรัฐบาลญี-ปุ่นไดป้ระกาศเริ-มบงัคบัใชใ้นวนัที- 6 กรกฏาคม พ.ศ.GEEL และสามารถพาํนกัในประเทศญี-ปุ่นได ้.O 
วนั (หากผูย้ื-นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี-ปุ่นเกิน .O วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์-นๆ จะตอ้งยื-นขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที-ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั�นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม ถือเป็นเหตุผล
ซึ-งอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ} ที-จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั�งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื-นๆ 
รวมถึงไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที-วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํ
หนา้ที-ประสานงานและเจา้หนา้ที-จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที-กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างดา้วที-พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที-ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิ} ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ} ที-จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที-เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสาย
การบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ-งของสูญหายตามสถานที-ต่าง ๆ ที-เกิดเหนืออาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที-เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื-อเกิดการสูญหาย
ของ สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ} ที-จะเปลี-ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั�งนี�ทางบริษทัฯ จะ
ยดึถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมื-อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื-อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


