
ทวัรญ่ี์ปุ่น_SPECIAL TOKYO AUTUMN_NRT-HND_MM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ทวัรญ่ี์ปุ่น_SPECIAL TOKYO AUTUMN_NRT-HND_MM 

** ชมความงามของ เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE 

** สมัผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 

** อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั 1 วนัเต็ม หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

** สนุกสนานกบักิจกรรมเก็บ “แอปเป้ิล” ผลสดๆ ทานแบบไมอ่ ัน้ในสวน 

** ตระการตากบัเทศกาล “MEPLE CORRIDOR” อุโมงคเ์มเป้ิลแดง ณ คาวากุจิโกะ 

** ใหท้า่นไดผ้อ่นคลาย แช่น ้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ตเ์มนูขาปยูกัษ ์อ่ิมไมอ่ ัน้ 

** บริการทา่นดว้ยน ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่ นทา่นละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดินทาง 15-20 / 20-25 / 22-27 พฤศจิกายน 2562 

       (หากทา่นมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบนิกบัเจา้หนา้ท่ี กอ่นจองตั๋วดว้ยคะ่) 

วนัแรกของการเดินทาง (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ 

19.30 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู2 เคาน์เตอร ์C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นข้ึนเคร่ือง 

 22.30 น. เหินฟ้าสู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) สวนผลไมต้ามฤดูกาล (สวนแอปเป้ิล) - โอชิโนะ ฮคัไค - นัง่รถไฟชมวิวฟูจิ  

                                         เสน้ทางเมเป้ิล คาวากจิูโกะ - ออนเซ็น+ขาปยูกัษไ์ม่อัน้ 

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

 จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่ “สวนผลไมต้ามฤดูกาล (สวนแอปเป้ิล)” 

ซ่ึงเป็นแหลง่เพาะปลูกผลไมห้ลากหลายชนิดทัง้ ลูกสตรอเบอร่ี เชอร่ี 

แอปเป้ิล เมลอ่น และผลไมอ่ื้นๆ ซ่ึงจะผลดักนัออกผลตัง้แตป่ลายเดือน

พฤษภาคม ถึง ตุลาคม แลว้อิสระใหท้า่นไดส้นุกสนาน กบัการชิมผลไม ้

ตามฤดูกาลจากสวนผลไมช้ัน้น าสดๆ ตามอธัยาศยั น าทา่นเดินทางสู ่

“โอชิโนะฮคัไค” บอ่น ้าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟจิู ท่ี

ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ้ื่นดินและซึมไปยงับอ่น ้าแตล่ะ

บอ่ ดงัน้ันน ้าท่ีอยูใ่นบอ่จะเป็นน ้าท่ีใสสะอาดและสดช่ืนมาก ในปี 1985 

สถานท่ีแหง่น้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหลง่น ้าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเปล่ียนอิริยาบถในการเดินทางดว้ยการน่ังรถไฟ “Fujikyu Railway” รถไฟทอ้งถ่ินท่ีสามารถมองเห็นวิว "ภูเขา

ไฟฟจิู" ท่ีเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น และมีความสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่น สูงถึง 3,776 เมตร รูปทรงของภูเขา

ไฟฟจิูถือวา่เป็นภูเขาท่ีมีรูปทรงสวยที่ สุดในโลก คือมีความสมมาตรกนัทุกดา้น ตวัภูเขาท ามุม 45 องศากบัพ้ืนราบ และ

มีหิมะปกคลุมเป็นสีขาวโพลนท่ียอดภูเขาไฟฟจิูเกือบตลอดทัง้ปี คนญ่ีปุ่นมีความเช่ือทางดา้นศาสนา และ วฒันธรรม

เก่ียวกบัภูเขาไฟฟจิูมาตัง้แตอ่ดีตจนปัจจุบนัภูเขาไฟฟจิูจดัวา่เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม (ความสวยงามของภเูขาไฟฟู

จิข้ึนอยูก่บัสภาพทอ้งฟ้าอากาศเปิด)ไฟ จากน้ันน าทา่นสู ่ “เสน้ทางเมเป้ิล คาวากจิูโกะ (Kawaguchiko Maple 

Corridor)” กลา่วกนัวา่เป็นอีกหน่ึงจุดชมวิว ท่ีชาวญ่ีปุ่นนิยมมาชม “ใบเมเป้ิล” ท่ีใหสี้แดงสม้แตง่แตม้ความสวยงาม 

ปลายก่ิงกา้นของตน้โคง้รับเขา้หากนัมองเห็นไดเ้ป็นลกัษณะคลา้ยอุโมงค ์

ใหภ้าพท่ีประทบัใจกบัทุกทา่นท่ีมาเยือน ซ่ึงอยูไ่มไ่กลจากทะเลสาบคาวากู

จิโกะ (ความสวยงามของสีสนัใบไม.้..ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 พกัท่ี HOTEL JUST ONE OYAMA หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขา 

ปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไมอ่ ัน้ 
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 พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแหง่น้ี ทา่นจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนนเซ็น เพ่ือผอ่นคลายความ

เม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให ้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัชว่ยในระบบ

การเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 
 
 
 
 
 
วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอา้ทเ์ล็ต - มหานครโตเกียว  

                                         โตเกียว เบย ์อควาไลน์ - เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว Tokyo German Village 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นข้ึนสู ่“ภูเขาไฟฟูจิ” ท่ีต ัง้ตระหงา่นอยูเ่หนือเกาะญี่ ปุ่นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบัน ้าทะเล น าทา่นข้ึน

ชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟจิู (หรือชัน้สูงสุดที่ ทางอุทยานฯอนุญาตใหข้ึ้นไดใ้นวนั

น้ันๆ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขา น าทุกทา่นเดินทางสู ่“ฮาโกเน่” เพ่ือน าทา่น “ล่องเรือโจรสลดั” (ลอ่งสัน้ 

10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพ่ือใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน ้าจืด

ขนาดใหญท่ี่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือกวา่ 3,000 ปีท่ีแลว้ จากน้ันน าทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนด์

เนมท่ี “โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอา้ทเ์ล็ต” แหลง่รวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย ทัง้กระเป๋า 

เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชัน่ สินคา้ส าหรับคุณหนู และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันเดินทางสู ่ “มหานครโตเกียว” เพ่ือทา่นเดินทางลอดทางดว่นพิเศษซ่ึงเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล หรือ ท่ีญ่ีปุ่นเรียกวา่ 

“โตเกียว เบย ์อควาไลน์” ซ่ึงความพิเศษของทางดว่นน้ีอยูท่ี่การเป็นทางดว่นท่ีไดร้ับการรับรองใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล

ผสมสะพานท่ียาวท่ีสุดในโลก ซ่ึงจะแวะจุดพกัรถชมวิวตรงบริเวณกลางทาง ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ TOKYO BAY OASIS 

หรือ “อุมิโนะ โฮตาร”ุ (ห่ิงหอ้ยแหง่ทะเล) ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัการถา่ยภาพความมหศัจรรยข์องส่ิงกอ่สรา้งท่ี

มนุษยส์รา้งข้ึนในอา่วโตเกียว ซ่ึงนอกจากจะเป็นท่ีพกัรถแลว้ท่ีน่ีก็ยงัมีรา้นขายของท่ีระลึก ภตัตาคาร รวมไปถึงรา้น

เกมสใ์หพ้กัผอ่นหยอ่นใจกนัอีกดว้ย จากน้ันใหทุ้กทา่นเพลิดเพลินกบัหมูบ่า้นเยอรมนัภายใตบ้รรยากาศของชนบท

เยอรมนักบั “เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว” การประดบัประดาตกแตง่ไฟดว้ยหลอดแอลอีดีกวา่ 2ลา้นดวงในชว่งฤดู

หนาวของท่ีน่ีย่ิงใหญท่ี่สุดในจงัหวดัจิบะและถือเป็น “หน่ึงในสามการประดบัประดาไฟท่ีย่ิงใหญท่ี่สุดในภูมิภาค

ตะวนัออก” อีกดว้ย 

 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพ่ือใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

  พกัท่ี APA HOTEL & RESORT MAKUHARI หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 
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วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4) อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัดว้ยตวัเอง  หรือ เลือกซ้ือทวัรเ์สริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ใหท้า่นทดลองใชบ้ริการรถไฟสายโตเกียวในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียง และไดช่ื้อวา่เป็น

การคมนาคมท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดของคนญ่ีปุ่น ทา่นจะสนุกสนานกบัการน่ังรถไฟในญ่ีปุ่น 

เพ่ือประสบการณ์ท่ีแปลกใหมอี่กรูปแบบหน่ึง อิสระชอ้ปป้ิงในกรุงโตเกียว แลว้แตค่วาม

ตอ้งการของทา่น เพราะที่ เมืองโตเกียว ไมว่า่จะไปที่ ไหน ก็ชอ้ปป้ิงสนุกไดทุ้กท่ีกนัเลย 

อาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส ์และอีก

มากมาย  (เดินทางโดยรถไฟ คา่รถไฟและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไมร่วมในราคาทวัร์) 

 ย่านอาคิฮาบาร่า หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ อิเลคทริคทาวน์ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงั

ท่ีสุดในเร่ืองของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ทัง้ กลอ้งดิจิตอล และเกมสต์า่งๆ มีใหท้า่นไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือกนัอยา่งจุใจเลยทีเดียว 

การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Akihabara Station 

 ย่านอิเคะบุคุโระ ยา่นช็อปป้ิงท่ีย่ิงใหญแ่ละทนัสมยัมากแหง่หน่ึงของญ่ีปุ่น อิสระใหทุ้กทา่นเลือกซ้ือสินคา้

ทนัสมยัตา่งๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทนัสมยั เกมสใ์หม่ๆ  แฟชัน่สวยงามตามอธัยาศยั 

การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Ikebukuro Station 

 ย่านชิบยุะ ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถา่ยภาพคูก่บั “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู ้ ท่ี

กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียวอพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวท่ีตึก (109) อิจิมารุคิว ท ัง้เส้ือผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชัน้น าของญ่ีปุ่นในฤดูตา่งๆอ่ืนๆมากมาย รับรองไมมี่เอา้ท ์

การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Shibuya Station 

 ฮาราจูก ุแหลง่รวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญ่ีปุ่น อิสระกบัการชอ้ปป้ิงยงั “ตรอกทาเคชิตะ” สองขา้งทางเรียง

รายไปดว้ยรา้นขายของวยัรุ่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า รา้นฟาสทฟ์ดูที่ วนัสุดสปัดาหจ์ะเป็นแหลง่นัดพบ

ของพวก “แตง่ตวัประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มกัมาแตง่หนา้และเปล่ียนเส้ือผา้กนั รา้นเครปญี่ ปุ่นอร่อยๆมากมาย 

รา้น 100 เยน หรือเลือกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซนัโด” ดว้ยบรรยากาศคลา้ยยุโรปกบัตึกรา้นคา้ท่ี

ออกแบบและตกแตง่สไตลยุ์โรป 

การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Harajuku Station 

เลือกซ้ือทวัรเ์สริมเท่ียว “สวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด”์ สวนสนุกซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่หต์  านานและ

จินตนาการของการผจญภยั ทา่นจะไดส้มัผสักบัเคร่ืองเลน่ในหลายรูปแบบ กบัหลากหลายโซนผจญภยั อาทิ 

ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นตน้ พบ

เคร่ืองเลน่มนัส์ๆ  ตามโซนตา่งๆ เชน่ ทา้ทายความมนัสเ์หมือนอยูใ่นอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวญักบัเหลา่

ผีช่ือดงักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสิง, ต่ืนเตน้เรา้ใจ และสมัผสัความชุมฉ ่ าของสายน ้าขนาดยกัษไ์ปกบั 

SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรือผจญภยัในป่าใหญก่บั JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกบัรถไฟเหาะ BIG 

THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกบั PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบา้นหมีพูห,์ เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่

จินตนาการกบัการ์ตูนท่ีทา่นช่ืนชอบ มิกก้ีเมา้ส,์ สโนวไ์วท ์ ชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยา่งจุใจ และอีก

มากมายท่ีรอทา่นพิสูจน์ความมนัสก์นัอยา่งเต็มท่ี 
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** ซ้ือทัวรเ์สรมิโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์: ตั๋วเขา้รวมเคร่ืองเลน่เต็มวนั+ไกดบ์ริการรับ+สง่ (เดินทางโดยรถไฟ)  

>> ผูใ้หญ่ท่านละ 2,900 บาท  >> เด็กอายุต า่กว่า12ปี ท่านละ 2,400 บาท 

**กรณุาแจง้ซ้ือบริการเสรมิดังกลา่วก่อนเดินทางเท่านัน้...เพือ่ยืนยนัการไดร้บับรกิารและราคาตามท่ี

ระบุ** 

  รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่าแบบอิสระ เพ่ือใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

  พกัท่ี APA HOTEL & RESORT MAKUHARI หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5) วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูก ุ- หา้งไดเวอรซิ์ต้ี (หุ่นกนัดัม้) 

                                         อิออนพลาซ่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอิมทองค า ณ “วดัอาซากสุะ” วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความ

เคารพนับถือมากท่ีสุดแหง่หน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แมก่วนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 

เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตัง้ของ

โคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญท่ี่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั 

ท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค  ารณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่วัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แมก่วนอิมทองค า มีช่ือวา่ “ถนนนากามิ

เซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของรา้นคา้ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตา่งๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเทา้ พวงกุญแจ

ท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กทา่นไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก และน าทุกทา่นเดิน ถ่ายรปูคู่กบั แลนดม์าร์กแหง่ใหมข่อง

กรุงโตเกียว ณ ริมแมน่ ้าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมท่ีสูง

ท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความ

สูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา 

มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก

ละแวกวดัอาซะกุซา่ท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเกา่ของเอะโดะ น าทา่นสู ่“ย่านชินจูก”ุ ยา่นแหง่ความเจริญอนัดบั

หน่ึงของกรุงโตเกียว ทา่นจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้และรา้นขายของเป็นพนัๆ รา้น ซ่ึงจะมีผูค้นนับหม่ืนเดินกนั

ขวกัไขว ่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญทา่นเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป, 

นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระใหท้า่นไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้

ตามอธัยาศยั 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าทา่นสู ่ “โอไดบะ” แหลง่ชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแหง่ของญ่ีปุ่นซ่ึงตัง้อยูริ่มอา่วโตเกียว สถานท่ีออกเดทของหนุ่ม

สาวญ่ีปุ่นท่ีไดร้ับการโหวตวา่ “โรแมนติคท่ีสุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ท่ีพาดผา่นจากโอไดบะ

สูเ่มืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สญัลกัษณ์ของเมืองตัง้ตระหงา่นอยู ่รวมทัง้ “เทพีสนัติภาพ” เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นยืน

ถือคบเพลิงอยูริ่มอา่วโตเกียว และน าทา่นเดินทางสูห่า้ง “DiverCity Tokyo Plaza” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีถูกสรา้ง

ข้ึนมาเพ่ือดึงดูดนักทอ่งเที่ ยวทัง้ชาวญ่ีปุ่น และชาวตา่งชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์ “Theatrical City Space” แหลง่ชอ้ปป้ิง

ขนาดใหญท่ี่มีรา้นคา้ตา่งๆ มารวมตวักนัอยูถึ่ง 154 รา้น ทา่นจะไดช้ม “หุน่ยนต ์ GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-0 

Unicorn Gundam” ตวัโตเทา่ขนาดจริง ยืนรอตอ้นรับทา่นท่ีดา้นหนา้ของหา้ง ท่ีเป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของสถานท่ี

แหง่น้ี อีกทัง้ยงัมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แหง่ใหมท่ี่จะบอกผา่นความย่ิงใหญข่อง GUNDAM ไป

ทัว่โลก (ไมร่วมคา่เขา้ชม) 

น าทา่นเดินทางสู ่“อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแหง่สินคา้นานาชนิด ไมว่า่จะเป็นขนมญ่ีปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิด

ใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  

สมควรแกเ่วลา เดินทางสู ่“สนามบินฮาเนดะ” เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพ่ือใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 
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วนัท่ีหกของการเดินทาง (6) สนามบินฮาเนดะ - กรงุเทพฯ 

00.20 น.   เหินฟ้าสูเ่มืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินท่ี TG 661 

05.25 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  รายการตา่งๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทัง้โรงแรมตา่งๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตัง้ ไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้น้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการน าเที่ ยวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

เดินทาง  15-20 / 20-25 พฤศจิกายน 2562 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ทา่นข้ึนไป 

ผูใ้หญ ่ 39,900 บาท 

เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  37,900 บาท 

เด็กอายุ 2-6 ปี / ไมมี่เตียง 35,900 บาท 

พกัเด่ียวจา่ยเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ)่ 6,000 บาท 

ไมใ่ชต้ ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ท ัง้เด็กและผูใ้หญ)่ -15,000 บาท 

เด็กทารก อายุต ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋กอ่นท าการจองคะ่ 

 

 

เดินทาง  22-27 พฤศจิกายน 2562 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ทา่นข้ึนไป 

ผูใ้หญ ่ 41,900 บาท 

เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  39,900 บาท 

เด็กอายุ 2-6 ปี / ไมมี่เตียง 37,900 บาท 

พกัเด่ียวจา่ยเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ)่ 6,000 บาท 

ไมใ่ชต้ ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ท ัง้เด็กและผูใ้หญ)่ -18,000 บาท 

เด็กทารก อายุต ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋กอ่นท าการจองคะ่ 
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อตัราค่าบริการน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน  

1.คา่ทวัร์รวมภาษีมูลคา่เพ่ิม (ไมร่วมถึงตัว๋เคร่ืองบิน)  

2.คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมูลคา่เพ่ิมตามกฎหมาย) 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

o คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% + หกั ณ ท่ีจา่ย 3%  (เฉพาะคา่ทวัร์) 

o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
o คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร์ 
o คา่ธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 19/6/2562) 
o คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ทา่น) 
o คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายุต ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตทา่นละ 2,000,000 บาท ดูแลคา่รักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นทา่นละ 1 ขวด / วนั (ท ัง้หมด 3 วนั) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

o คา่ท าหนังสือเดินทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสือเดินทาง 
o คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมตอ่ทา่น) 
o คา่ท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
o คา่เปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไมพ่รอ้มคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามคา่ใชจ้า่ยกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดินทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o คา่ธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 
o คา่ธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจ 

o คา่วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภททอ่งเที่ ยวระยะสัน้ (ส าหรับผูถื้อหนังสือเดินทางตา่งชาติ) 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 

o กรุณาจองทวัร์ลว่งหนา้กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

o สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะน้ันถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นับจากวนัท่ีสง่อีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัท่ีสง่อีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัท่ีสง่อีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัท่ีสง่อีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o เน่ืองดว้ยไมต่อ้งย่ืนวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไมท่  าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  
รบกวนสง่เอกสารเป็น ส าเนาหนา้พาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

พรอ้มระบุหอ้งนอน, อาหารท่ีไม่สามารถทานได,้ ท่ีนัง่ท่ีตอ้งการ, และเลขท่ีสะสมไมล ์ 

ควรแจง้พรอ้มส ารองท่ีน่ัง หรือ 15 วนักอ่นการเดินทาง (เป็นอย่างชา้) 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
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o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั กอ่นการเดินทาง(อาจเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร้่วมเดินทางไมถึ่งจ านวนท่ีระบุ) 

o กรณีทา่นมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีน่ัง หากไมมี่การแจง้เร่ืองไว ้
จะไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่เสียหายที่ เกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักลา่วได ้

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่และภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับข้ึนกอ่นวนัเดินทาง 
o หากทา่นไมเ่ดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร์ ต ัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการทอ่งเท่ียวน้ี หากทา่นไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกรอ้งขอคืน

คา่บริการได ้ 

o คา่บริการท่ีทา่นช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้  าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมา
ขาดเชน่กนั ดงัน้ันหากทา่นมีเหตุอนัใดที่ ท  าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเที่ ยวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ทา่นจะขอคืนคา่บริการไมไ่ด ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยที่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นน้ัน ทาง
รัฐบาลญี่ ปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย่ื้น

ประสงคจ์ะพ านักในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งย่ืนขอวีซา่ตามปกติ) 

o หากทา่นถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู ่
นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

o หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไมส่ามารถเดินทางตอ่ไปได ้คณะทวัร์ทา่นอ่ืนๆ รวมถึงไกดจ์ะไม่
สามารถรอทา่น ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แตท่างตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีประสานงานและ

เจา้หนา้ท่ีจะท าการติดตอ่ชว่ยเหลือทา่นเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้ว
ท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท าหนา้ท่ีชว่ยเหลือเจรจา แตอ่  านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เชน่ การยกเลิกหรือลา่ชา้ของสายการบิน, 

อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนสง่เม่ือเกิดการสูญหายของ สมัภาระ

ระหวา่งการเดินทาง แตจ่ะไมร่ับผิดชอบตอ่การสูญหายดงักลา่ว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและ
ค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

o เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ แลว้ 


