
 

 
 

 
 

 
            

**  ชมความงามของ “ทุ่งพงิค์มอส” มนตเ์สน่ห์..พรมธรรมชาติที�สีชมพหูลากสีสันสวยสดใส 
**  นาํท่านขึ#นสู่ “โอวาคุดานิ” ชิมไข่ดาํเชื�อวา่ทานไข่ดาํ & ใบ ช่วยเสริมอายอีุก )ปี 
**  สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
**  อสิระท่องเที%ยวตามอธัยาศัย ( วนัเต็ม หรือ เลือกซื#อทวัร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํ+าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิ�มไม่อั#น 
** บริการท่านดว้ยนํ+าดื%มที%ญี%ปุ่ นท่านละ &ขวด/วนั 

 

กาํหนดการเดนิทาง (5 - (7 พฤษภาคม 5:;<  
 

  (หากท่านมีจองตั�วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที�ยวบินกบัเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาริตะ 
34.54 น. พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั#น 8 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที� คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ#นเครื�อง 
33.&4 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 640 

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

วนัที%สอง ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั+น 
4C.34 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผา่นขั#นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

จากนั#นนาํทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื�อ “ล่องเรือโจรสลดั” (ล่องสั#น &4 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” 
เพื�อใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบนํ#าจืดขนาดใหญ่ที�เกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเมื�อกวา่ 5,444 ปีที�แลว้ และนาํท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดยรถบสั) หุบเขานรก ที�เกิดขึ#น



จากการปะทุขึ#นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื�อหลายพนัปีก่อน ทาํใหเ้กิดบ่อนํ#าร้อนผดุขึ#นมาจากใตดิ้น นํ#าและควนั
เหล่านี#จะมีส่วนผสมของกาํมะถนัอยูด่ว้ยโดยความร้อนของนํ#าที�ผดุขึ#นมานั#นสามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว 
และไข่ที�ตม้จากบ่อนี# เปลือกของไข่จะมีสีดาํสนิทซึ�งคนญี�ปุ่นเชื�อกนัวา่ “กินไข่ดาํหนึ�งฟองจะทาํใหอ้ายยุนืขึ#น
เจด็ปี” 

   
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั#นนาํท่านขึ#นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที�ตั#งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี�ปุ่นดว้ยความสูง 5,))C เมตรจากระดบันํ#าทะเล 
นาํท่านขึ#นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั#น H” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั#นสูงสุดที�ทางอุทยานฯอนุญาต
ใหขึ้#นไดใ้นวนันั#นๆ) เพื�อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ 
จากนั#นนาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ#าที�เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที�ใชเ้วลาอนั
ยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื#นดิน และซึมไปยงับ่อนํ#าแต่ละบ่อ ดงันั#นนํ#าที�อยูใ่นบ่อ จะเป็นนํ#าที�ใสสะอาด และ
สดชื�นมาก ในปี 1985 สถานที�แห่งนี#ยงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งนํ#าจากธรรมชาติที�ดีที�สุดของ
ญี�ปุ่นอีกดว้ย 
� พกัที� TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
� รับประทานอาหารคํ%า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ#นชื�อของญี�ปุ่น แบบ
ไม่อั#น 
พิเศษ! ณ โรงแรมที�พกัแห่งนี#  ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ#าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้ การอาบนํ#าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    
 

วนัที%สาม ชมทุ่งพิ+งค์มอส(SHIBAZAKURA PARK) - โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ - ย่านฮาราจูก ุ- ย่านชินจูก ุ
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั#นนาํท่านสัมผสัความงดงามระรานตาของพรมสีชมพขูนาดใหญ่ของ “ทุ่งดอกพิ+งค์มอส” ดอกพิงคม์อส
นั#นลกัษณะดอกมี H กลีบคลา้ยๆดอกซากุระ คนญี�ปุ่นจึงเรียกอีกชื�อหนึ�งวา่ “ชิบะซากุระ” แต่จริงๆแลว้เป็นพืช
คนละชนิดกนั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจกบั ทุ่งดอกไมห้ลากสีตั#งแต่สีขาว ชมพอู่อนๆ จนถึงสีชมพเูขม้ตาม
อธัยาศยั จากนั#นนาํท่านชอ้ปปิ# งอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนด์เนมที� “โกเทม็บะ แฟคทอรี% เอ้าท์เลต็” แหล่งรวม

คือหนึ�งใน ภูเขาไฟ ยงัไม่ดบั  เพียงแค่หลบั รอวนัตื�น ขึ#นมาใหม่ 

เกิดของดี ที�ธรรมชาติ วาดไวใ้ห ้  เที�ยวชมได ้อีกนํ#าแร่ แช่อยา่งดี 

 

มีไข่ดาํ เป็นของดี ที�กล่าวขาน  ใครไดท้าน อายยุนื ขึ#นเจ็ดปี 

มาทุกครั# ง ไกดก์็ทาน มนัทุกที  ชีวตินี#  หลายร้อยปี คงไม่ตาย 



สินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนดญี์�ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย ทั#งกระเป๋า เครื�องประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชั�น 
สินคา้สาํหรับคุณหนู และสินคา้อื�นๆอีกมากมาย  
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพื�อเดินทางสู่  “ย่านฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟชั�นทนัสมยัของวยัรุ่นญี�ปุ่น 
อิสระกบัการชอ้ปปิ# งยงั “ตรอกทาเคชิตะ” สองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เสื#อผา้ เครื�องประดบั 
รองเทา้ กระเป๋า ร้านฟาสทฟ์ูดที�วนัสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลาด” หรือ “ 
COSPLAY ” มกัมาแต่งหนา้และเปลี�ยนเสื#อผา้กนั ร้านเครปญี�ปุ่นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ป
ปิ# งแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซนัโด” ดว้ยบรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตึกร้านคา้ที�ออกแบบและตกแต่งสไตล์
ยโุรป  

จากนั#นเดินทางสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหนึ�งของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบั
หา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึ� งจะมีผูค้นนบัหมื�นเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยม
อีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื#อผา้, รองเทา้แฟชั�น และ
เครื�องสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซื#อ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

 
� รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
� พกัที� SHINJUKU NEW CITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ Z ดาว 

    
 

วนัที%สี%  อสิระท่องเที%ยวตามอธัยาศัย  หรือ เลอืกซื+อทวัร์เสริมสวนสนุกโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ใหท้่านทดลองใชบ้ริการรถไฟสายโตเกียวในประเทศญี�ปุ่นที�มีชื�อเสียง และไดชื้�อวา่เป็นการคมนาคมที�เป็นที�
นิยมที�สุดของคนญี�ปุ่น ท่านจะสนุกสนานกบัการนั�งรถไฟในญี�ปุ่น เพื�อประสบการณ์ที�แปลกใหม่อีกรูปแบบ
หนึ�ง อิสระชอ้ปปิ# งในกรุงโตเกียว แลว้แต่ความตอ้งการของท่าน เพราะที�เมืองโตเกียว ไม่วา่จะไปที�ไหน ก็ชอ้ป
ปิ# งสนุกไดทุ้กที�กนัเลย อาทิ เสื#อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื�องสาํอาง เครื�องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีก
มากมาย  (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทวัร์) 
 ย่านอาคิฮาบาร่า หรือเรียกอีกชื�อหนึ�งวา่ อิเลคทริคทาวน์ ยา่นชอ้ปปิ# งชื�อดงัที�สุดในเรื�องของ
เครื�องใชไ้ฟฟ้า ทั#ง กลอ้งดิจิตอล และเกมส์ต่างๆ มีใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซื#อกนัอยา่งจุใจเลยทีเดียว 

ชินจูกุ ยา่นใหญ่ ใจกลางเมือง  ที�รุ่งเรือง คึกคกั กวา่ที�ไหน 

คือสวรรค ์ของนกัชอ้ป เล็กและใหญ่ ลว้นถูกใจ ทั#งหา้งร้าน และการกิน 

 

เป็นที�ตั#ง ตึกวา่การ อาคารใหญ่  สถานี รถไฟ คนใชม้าก 

ไดม้าเยอืน แลว้ท่าน ไม่อยากจาก  เห็นมามาก หลายคณะ จะชา้เอย 



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 
 ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั�นทนัสมยัของวยัรุ่นญี�ปุ่น อิสระกบัการชอ้ปปิ# งยงั “ตรอกทาเคชิตะ” สองขา้ง
ทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เสื#อผา้ เครื�องประดบั รองเทา้ กระเป๋า ร้านฟาสทฟ์ูดที�วนัสุดสัปดาห์จะ
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 

เลอืกซื+อทวัร์เสริมเที%ยว “สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์” สวนสนุกซึ�งเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ตาํนานและ
จินตนาการของการผจญภยั ท่านจะไดส้ัมผสักบัเครื�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 และสัมผสัความชุมฉํ�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� 
** ทัวร์เสริมโตเกยีวดสินีย์แลนด์ : ตั�วเข้ารวมเครื�องเล่นเตม็วัน+ไกด์บริการรับ+ส่ง (รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ)  

>> ผู้ใหญ่ท่านละ �,!"" บาท   >> เดก็ท่านละ �,%"" บาท 

� รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
� พกัที� SHINJUKU NEW CITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ Z ดาว 

 

วนัที%ห้า ชมทุ่งดอกป๊อปปี+  ณ สวนโชวะ คเินน - ตลาดปลาซึกจิิ - วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี -  

โอไดบะ -ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี+ - ออิอนพลาซ่า 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั#นนาํท่านชม “สวนโชวะ คิเนน” ตั#งอยูที่�เมืองทาจิคาวะ จงัหวดัโตเกียว สวนที�ถูกสร้างขึ#นเพื�อเป็น
การเฉลิมฉลองครบรอบ H4 ปี ของจกัรพรรดิโชวะ มีขนาดใหญ่ถึง &C,544 เอเคอร์ ที�นี�มีสวนดอกไมใ้หช้มทั#งสี�
ฤดู โดยช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม จะมีงาน Flower Festival  สาํหรับช่วงเวลานี#ท่านจะไดช้ม “ทุ่งดอกป๊อป

ปี+ ” ในส่วนของดอกป๊อปปี# นั#น จะมีพนัธ์ุเชอร์ลี�ย ์ป๊อปปี# และไอซ์แลนด ์ป๊อปปี#  (ขึ.นอยู่กับสภาพอากาศ) 



จากนั#นนาํท่านสู่ “ตลาดปลาซึกจิิ (Tsukiji market)” เป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจ
กลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคา้ส่งที�กระจายอยูใ่นโตเกียวนั#น ตลาดปลาแห่งนี#นบัเป็นที�ที�มีชื�อเสียงมาก
ที�สุดและเป็นที�รู้จกักนัดีวา่เป็นหนึ�งในตลาดปลาที�ใหญ่ที�สุดในโลกอีกดว้ย เนื�องจากมีการซื#อขายสินคา้ทะเล
กวา่ 2000 ตนัต่อวนั ในปี 2016 นั#น คาดวา่จะมีการยา้ยตลาดแห่งนี#ไปยงั Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนั#น
มีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดที�คึกคกัอยูเ่กือบตลอดเวลา และค่อนขา้งยุง่ในบาง
ช่วงเวลา จะมีรถสกตูเตอร์ขบัไปมา รวมทั#งรถบรรทุกที�ใชข้นส่งปลา ทั#งคนซื#อและคนขายจะดูเร่งรีบ ทาํให้
เป็นสเน่ห์ดึงดูดนกัท่องเที�ยวใหแ้วะเวยีนมาเที�ยวชม ภายในตลาดนั#นเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ�ง
มีร้านคา้ปลีกและร้านอาหารตั#งเรียงรายเป็นจาํนวนมากและส่วนภายในซึ�งเป็นบริเวณที�ร้านคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกิจ
และเป็นจุดที�มีการปรมูลปลาทูน่าที�มีชื�อเสียง 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วดัอาซากุสะ” วดัที�ไดชื้�อวา่เป็นวดัที�มีความศกัดิ� สิทธิ�  
และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที�สุดแห่งหนึ�งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํที�
ศกัดิ� สิทธิ�  ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ� งมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสิริมงคลตลอดทั#งปี ประกอบ
กบัภายในวดัยงัเป็นที�ตั#งของโคมไฟยกัษที์�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึ� งแขวนหอ้ยอยู ่ณ 
ประตูทางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที�มีชื�อวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที�ประดิษฐาน
เจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีชื�อวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซึ� งเป็นที�ตั#งของร้านคา้ขายของที�ระลึกพื#นเมืองต่างๆ มากมาย 
อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที�ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื#อเป็นของฝากของที�ระลึก 
และนาํทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ#าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย 

ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเมื�อวนัที� 33 พฤษภาคม 
3HHH โดยหอนี# มีความสูง C58 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึ� งมีความ
สูง C44 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง HH5 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที�บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าที�เตม็ไป
ดว้ยกลิ�นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ หา้งสรรพสินคา้อควาซิตี# (Aquacity Odaiba) ภายในเตม็ไปดว้ยร้านคา้
จาํหน่ายสินคา้ เสื#อผา้ต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที�มีถึง 13 โรงดว้ยกนั บนชั#น 5 เป็นศูนย์
อาหารราเมน ที�รวบรวมเมนูราเมนหลากหลายชนิดจากทั�วประเทศญี�ปุ่น นอกจากนี#ยงัมีลานไมช้มววิตั#งอยู่
ดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้ที�สามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งไดอ้ยา่งชดัเจน  

   
จากนั#นเดินทางสู่ “โอไดบะ” ยา่นเมืองใหม่ที�เกิดจากการถมทะเลขึ#นมาเป็นเกาะ เดินทางสู่

“ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี+(Aquacity Odaiba)” ภายในเต็มไปดว้ยร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ เสื#อผา้ต่างๆ 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที�มีถึง 13 โรงดว้ยกนั บนชั#น 5 เป็นศูนยอ์าหารราเมน ที�รวบรวมเมนูรา
เมนหลากหลายชนิดจากทั�วประเทศญี�ปุ่น นอกจากนี#ยงัมีลานไมช้มววิตั#งอยูด่า้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้ที�

อาซากุสะ วดัใหญ่ ในโตเกียว  นาํท่านเที�ยว ชมโคมไฟ ใหญ่หนกัหนา 

นากามิเสะ มีของขาย ละลานตา  คนต่างพา ชอบใจ ไดล้องเดิน 

ซาลาเปา ทอดกรอบ ของขึ#นชื�อ  อีกอยา่งคือ เครื�องราง คอยรักษา 
แลว้อยา่ให ้เสียโอกาส ที�ไดม้า  อยา่ลืมหนา ไหวบู้ชา แม่กวนอิม 



สามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งไดอ้ยา่งชดัเจน นาํท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั#นนาํ
นานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสื#อผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดี
จากประเทศญี�ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพื�อใหท้่านไดช้อ้ปปิ# ง และเลือกซื#อของฝากอยา่งเตม็ที� 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
� รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

    
 

วนัที%หก  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
44.34 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 6;( 
48.H4 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 โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 

 

เดนิทาง  (5 – (7 พฤษภาคม 5:;< 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ#นไป 

ผูใ้หญ่ 5C,�44 บาท 
เดก็อาย ุ)-&&ปี / มีเตียง  58,�44 บาท 
เดก็อาย ุ3-C ปี / ไม่มีเตียง 53,�44 บาท 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) C,444 บาท 
ไม่ใชต้ั�วเครื�องบิน ลด (ทั#งเดก็และผูใ้หญ่) -&5,444 บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ�ากวา่ 3 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั�วก่อนทาํการจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนี+รวม 
o ตั�วเครื�องบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที�ระบุในโปรแกรม (ชั#นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ#ามนัที�สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที� &5/5/3HC4) 



o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที�พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 3 หรือ 5 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ�ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 3,444,444 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ H44,444 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง ( ท่าน 
o นํ#าดื�มที�ญี�ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั#งหมด 3 วนั) 
 

อตัราค่าบริการนี+ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม )%  
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 (54 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี�ยนแปลงตั�ว กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี�ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที�) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย ) วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ#ามนัที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 3,444 เยน (ประมาณ C44 บาทไทย) เพิ�มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ประเภทท่องเที�ยวระยะสั#น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื%อนไขการสํารองที%นั%ง / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ (<,<<< บาท 
o ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 34 วนั มิฉะนั#นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง Z(-s: วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ :,<<< บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 5(-Z< วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ (<,<<< บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน :<% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน (<<% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เนื�องดว้ยไม่ตอ้งยื�นวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที%ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า ; เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที%ไม่สามารถทานได้, ที%นั%งที%ต้องการ, และเลขที%สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที�นั�ง หรือ &H วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 

เงื%อนไขและข้อกาํหนดอื%นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� เปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที�ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั�วเครื�องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที�สาํรองที�นั�ง หากไม่มีการแจง้

เรื�องไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ#นจากตั�วเครื�องบินดงักล่าวได ้



o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั�วทุกชนิดเพิ�ม หากสายการบินปรับขึ#นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตั�วเครื�องบินขากลบัซึ� งยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี#  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั#งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ�  ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที�ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั#นหากท่านมีเหตุอนัใดที�ทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเที�ยวพร้อมคณะตามรายการที�ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นให้กบัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการพาํนกัระยะสั#นในประเทศ
ญี�ปุ่นนั#น ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศเริ�มบงัคบัใชใ้นวนัที� ( กรกฏาคม พ.ศ.5::; และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้&H 
วนั (หากผูย้ื�นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นเกิน &H วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั#นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั#งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื�นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที�
ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที�ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิ� ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่าง ๆ ที�เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื�อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั#งนี#ทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั#งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


