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NT163
ทวัรญ์ปีุ่ น โอซากา้ โตเกยีว ฟจู ิ6 วัน 3 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 6 วัน 3 คนื ,

NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL  , APA TOKYO BAY MAKUHARI HOTEL  , MOTOSU VIEW HOTEL

เกยีวโต - เขตอะราชยิามา่ - สะพานโทเกซเึคยีว - ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- วดัคโิยมสิ ึ- ถนนสายกาน้าํชา 
นาโกยา่ - ยา่นซาคาเอะ - วนอุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ - ลอ่งเรอืโจรสลดั - ทะเลสาบอาช ิ- หบุเขาโอวาคุดาน ิ
โกเทมบะพรเีมยีมเอาทเ์ล็ท - ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟจูชินั 5 - Fujikawaguchiko Herb Festival - ยา่นชนิจูกุ 

วดัชบิามาตะทาอชิาคุเอน - ฮาราจูกุ - โอไดบะ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิคนัไซ

20.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนัระหวา่งประเทศขาออก (ชนั 4) ณ เคานเ์ตอร ์C (ใกลก้ับประตทูางเขา้หมายเลข 2)
พบกับเจา้หนา้ททีคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก *** หมายเหต ุ: เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิารกอ่นเวลาเครอืงออก 60 นาที
และไมม่ปีระกาศเตอืนผูโ้ดยสารขนึเครอืงดงันนัผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขูนึเครอืงกอ่นเวลาเครอืงออกอยา่งนอ้ย 45 นาที
***

23.59 น.
ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Airways เทยีวบนิ TG 622 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชวัโมง ...



เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง)

วนัท ี2
สนามบนิคนัไซ - เกยีวโต - เขตอะราชยิามา่ - สะพานโทเกซเึคยีว - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ- วดัคโิยมสิ ึ- นาโกยา่ -
ชอ้ปปิงยา่นซาคาเอะ

07.30 น.
ถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น ดนิแดนอาทติยอ์ุทัย ผา่นพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “เกยีวโต” เมอืงหลวงแหง่ท ี2 ของญปีุ่ นทเีคยรุ่งโรจนม์ากวา่ 1,000 ปี 

เพอืนําทา่นเดนิทางสู ่“เขตอะราชยิามา่” นําทา่นผอ่นคลายกับบรรยากาศทเีป็นธรรมชาติ
และเป็นเขตทเีต็มไปดว้ยไมไ้ผแ่ละวัดหรือศาลเจา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกสกัการะ
หรือทา่นจะเลอืกชมและเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงจากรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวชมความสวยงามและความร่มรืน
ดว้ยสเีขยีวขจขีองทวิไผนั่บหมนืตน้ตลอดสองขา้งทางจนกลายเป็นสถานททีอ่งเทยีวของผูค้นทรัีกธรรมชาตมิากวา่ 1,000 ปี

และนําทา่นชม “สะพานโทเกซเึคยีว” ซงึชอืของสะพานนีแปลวา่ “สะพานขา้มสูด่วงจันทร”์ ยังเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงอาราชยิามาอกีดว้ย
ระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศสดุแสนจะสบาย อากาศกําลังด ีไม่รอ้นและไม่หนาวจนเกนิไป
ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับธรรมชาตทิแีสนสวยงาม (สขีองใบไมจ้ะแตกตา่งกันออกไปตามฤดกูาล) 

จากนันนําทา่นเดนิทางชม “ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร”ิ ศาลเจา้ทสีรา้งขนึเพอือุทศิใหแ้กเ่ทพเจา้แหง่ขา้วตามความเชอืของคนญปีุ่ น
ภายในทา่นจะไดช้มรูปปันของสนัุขจงิจอกมากมายทเีชอืกันวา่คอืผูรั้บใชข้องเทพเจา้แหง่ขา้วในสมัยนัน
และศาลเจา้แหง่นียังเป็นทขีนึชอืของประตโูทร ิทเีรียงตอ่กันยาวตามรางของวัดอนิารซินัทตีอ้งใชเ้วลาเดนิถงึ 2
ชวัโมงและยังเป็นสถานทถี่ายทําภาพยนตรเ์รือง “Memory of Geisha” อกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังอาหารกลางวันพาทา่นเดนิทางสู ่“วดัคโิยมสิ”ึ วัดทสีรา้งดว้ยทอ่นซงุขนาดมหมึา ตังตระหงา่นอยู่บนเนนิเขาสงู
เพอืนําทา่นกราบขอพรพระเพอืความเป็นสริมิงคลในวหิาร และเชญิทา่นดมืน ้าํศักดสิทิธทิ ี“น ้าํ 3 สาย”
ทเีชอืกันวา่ถา้ดมืแลว้จะเกดิความเป็นสริมิงคลในดา้น “ความร่ํารวย ความมชีอืเสยีง และมสีขุภาพด”ี
อสิระใหท้า่นไดบั้นทกึภาพความงามของทวิทัศน ์

แลว้ใหท้า่นเพลดิเพลนิตอ่ท ี“ถนนสายกาน้าํชา” ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซอืสนิคา้พนืเมอืงทมีชีอืเสยีงมากมาย อาทเิชน่ เครืองปันดนิเผา,
เครืองเซรามคิ,อุปกรณ์ชงชา-ชดุกาน ้าํชา, ชดุกโิมโน, ชดุยูกาตะ, ชดุจมิเปอ,ิ พัด ชา รวมทังสนิคา้พนืเมอืงเลอืงชอืมากมาย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงนาโกยา่” เพอืตะลยุชอ้ปกันท ี“ยา่นซาคาเอะ”ซงึเป็นย่านชอ้ปปิงและแหลง่บันเทงิยามราตรี
จะมสีนิคา้แบรนดเ์นมจากทัวทกุมุมโลกมาวางขายทถีนนสายนี มหีา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร
ทบีง่บอกถงึความมรีะดับซงึมใีหท้กุทา่นไดเ้ลอืกอย่างมากมาย
นอกจากนียังมจีดุชมววิททีา่นจะสามารถมองเห็นถนนสายนีและตัวเมอืงนาโกย่าอย่างชดัเจน คอืทตีกึทวีขีองนาโกย่า (ไมร่วมคา่เขา้ชม 600
เยน/ทา่น) ซงึมลัีกษณะคลา้ยโตเกยีวทาวเวอร ์แตม่อีายุเกา่แกม่ากกวา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

ค่าํ
เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้คา่อาหารมอืเย็นอสิระตามอัธยาศัย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยจากรา้นคา้ตา่ง  ๆในย่านซาคาเอะ

ทพีกั
NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
นาโกยา่ - วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่- ลอ่งเรอืโจรสลดั 15 นาท ี- หบุเขาโอวาคดุาน ิ- ชอ้ปปิงโกเทมบะ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่“วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน”่



ซงึถอืวา่เป็นสถานทพัีกผอ่นหย่อนใจทมีชีอืเสยีงและไดรั้บความนยิมมากทสีดุแหง่หนงึของญปีุ่ นแลว้

นําทา่นเปลยีนอริยิาบถเป็นการ “ลอ่งเรอืโจรสลดั” สมัผัสความงามราวกับภาพวาดของทวิทัศนข์อง “ทะเลสาบอาช”ิ (ใชเ้วลาลอ่ง 15 นาท)ี
เชญิทา่นเลอืกหามุมถูกใจบรเิวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพอืบันทกึภาพความงามอย่างแทจ้รงิของทะเลสาบทมีภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลังตามอัธยาศัย 

จากนันนําทา่นมุ่งหนา้โดยรถบัสสู ่“หบุเขาโอวาคดุาน”ิ หรือ “หบุเขานรก” ทเีกดิขนึจากการปะทขุนึมาของภเูขาไฟ ฮาโกเน่เมอืหลายพันปีกอ่น
ทําใหเ้กดิบอ่น ้าํรอ้นผดุขนึมาจากใตด้นิ น ้าํและควันเหลา่นีจะมสีว่นผสมของกํามะถันอยู่ดว้ย
ใหท้า่นไดช้มบอ่น ้าํแร่กํามะถันทสีามารถตม้ไขไ่หส้กุได ้และไขท่ตีม้ จากบอ่นีเปลอืกของไขจ่ะมสีดํีาสนทิ พรอ้มชมิ “ไขดํ่า”
โดยเชอืกันวา่เมอืกนิไขดํ่า 1 ฟอง จะทําใหม้อีายุยืนยาวขนึ 7 ปี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังอาหารกลางวันนําทา่นเดนิทางสู ่“โกเทมบะ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท” ทรีวบรวมแบรนดร์ะดับโลกมาไวด้ว้ยกันบนหบุเขารมิ Tomei Expressway
ทเีชอืมระหวา่ง ภเูขาฟจู-ิอุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน่กับมหานครโตเกยีว ใหท้า่นไดอ้สิระกับการเลอืกซอืเลอืกชมสนิคา้ทไีดร้วบรวมกวา่ 165
แบรนดดั์งไม่วา่จะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย
หมวดสนิคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก ่Kid Blue และ Triumph หมวดสนิคา้ Home Fashion ไดแ้ก ่Bodum, Fragrance Outlet และ Richard
Ginori เป็นตน้ นอกจากนียังมหีมวดสนิคา้อนื  ๆอย่างรองเทา้ กระเป๋า เสอืผา้เด็ก ซงึของทกุชนิเป็นของแทแ้ละราคาถูกกวา่ในหา้งสรรพสนิคา้
ทรีวมไวใ้นพนืทกีวา่ 400,000 ตารางฟตุ ถอืเป็นสวรรคแ์หง่การชอ้ปปิงของคนญปีุ่ นโดยเฉพาะ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงกันตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มเสริฟ์ทา่นดว้ยเมนูพเิศษ “บุฟเฟ่ตป์ูยกัษ”์ ใหท้า่นไดล้มิรสปนู ้าํเย็นแหง่ “เกาะฮอกไกโด”
ซงึไดรั้บการกลา่วขานจากนักโภชนาการญปีุ่ นวา่เป็นปนู ้าํเย็นทเีนือมรีสชาตอิร่อยทสีดุและมเีนือทนุ่ีมน่ารับประทานใหท้า่นไดอ้มิอร่อย
“แบบไม่อัน!!!”

ทพีกั
MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้าํแรธ่รรมชาต”ิเพอืสขุภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen)
น ้าํแร่สไตลญ์ปีุ่ นใหท้า่นไดพั้กผอ่นอย่างเต็มอมิ ซงึชาวญปีุ่ นเชอืวา่น ้าํแร่ธรรมชาตนีิมสีว่นชว่ยเรือง โรคภัยไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปลัง

วนัท ี4
โมโตส ุ- ภเูขาไฟฟจู ิสถานที ี5 - Fujikawaguchiko Herb Festival (15 ม.ิย. - 16 ก.ค.) หรอื โอชโินะฮคัไค - โตเกยีว -
ชอ้ปปิงชนิจกูุ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่“ภเูขาไฟฟจู”ิ สญัลักษณ์ของแดนอาทติยอ์ุทัยแหง่นี และยังเป็นภเูขาไฟทมีลัีกษณะงดงามทสีดุในโลกแหง่หนงึ
โดยมคีวามสงูประมาณ 3,776 เมตร ซงึมหีมิะปกคลมุบนยอดเขาตลอดทังปี นําทา่นขนึสมัผัสบรรยากาศและกลนิอายอย่างใกลช้ดิท ี“สถานที ี5”
บนระดับความสงูท ี2,500 เมตร (ในกรณีทอีากาศเออือํานวย) อสิระใหท้า่นไดบั้นทกึภาพความงามของภเูขาไฟแหง่นี พรอ้มทังเลอืกชมและซอื
“สนิคา้พนืเมอืงและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังอาหารกลางวันพาทา่นเดนิทางไป ชมเทศกาล “Fujikawaguchiko Herb Festival” เทศกาล ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์รมิทะเลสาบ
Kawaguchiko (จัดขนึระหวา่งวันท ี15 มถิุนายน – 16 กรกฎาคม) ภายในงานจะมกีารจัดแสดงทุง่ดอกลาเวนเดอรม์ากกวา่ 1 แสนตน้
เสกใหส้วนสาธารณะบรเิวณใกลท้ะเลสาบกลายเป็นพรมสมี่วง สวยงาม สง่กลนิหอมไปทัว
สมี่วงของทุง่ดอกลาเวนเดอรส์ะทอ้นกับผวิน ้าํในทะเลสาป มฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูิ
อกีมุมหนงึถ่ายรูปยอดนยิมทมีาเทยีวญปีุ่ นหนา้รอ้นตอ้งไปชมใหไ้ด ้*** หากหมดช่วงเทศกาลจะพาทา่นเดนิทางสู ่“โอชโินะฮคัไค” แทน ...
เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทงั 5 ของภเูขาไฟฟจู ิอยูร่ะหวา่งทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako
ภายในหมูบ่า้นมบีอ่น้าํแปดบอ่ทเีกดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูแิละถูกกรองผา่นชนัหนิลาวาใตด้นิมาเป็นเวลานานมอีายุมามากกวา่
1,200 ปี และไดร้บัใบประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญปีุ่ นวา่น้าํในแตล่ะบอ่เป็นน้าํทใีสสะอาดเกดิจากธรรมชาติ
โดยภายในบอ่มปีลาเทราซข์นาดใหญ ่และมแีรธ่าตทํุาใหม้สีาหรา่ย และหญา้น้าํ เกดิในบอ่



ทําใหเ้วลามองลงไปเป็นสเีขยีวสวยงามคลา้ยกบัมรกตอยูใ่นน้าํ
ทา่นสามารถดมืน้าํสะอาดอนัศกัดสิทิธจิากภเูขาไฟฟจูทิคีนญปีุ่ นเชอืวา่ หากใครไดด้มืก็จะมอีายุยนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ *** 

จากนันนําทา่นชอ้ปปิง ณ “ยา่นชนิจกูุ” หรือ “ศนูยก์ลางทสีองแหง่นคร” ย่านความเจรญิอันดับหนงึของนครโตเกยีวในปัจจบัุน
สามารถแบง่ออกเป็น 2 ฝังใหญ่  ๆดว้ยกันคอื ฝังทศิตะวันตก เป็นย่านธรุกจิทเีต็มไปดว้ยอาคารสํานักงานสงูระฟ้า โรงแรมหรู
และเป็นทตัีงของอาคารศาลาวา่การ Tokyo Metropolitan Government ซงึเป็นศนูยก์ลางการปกครองของมหานครโตเกยีว และ
ฝังทศิตะวันออก เป็นย่านแหง่สสีนัทเีต็มไปดว้ย หา้งสรรพสนิคา้ ชอืดัง เชน่ Isetan, Takashimaya, Odakyu เป็นตน้
นอกจากนียังมรีา้นสนิคา้อเิล็กทรอนกิส,์ รา้นขายสนิคา้แฟชนั, รา้นขายสนิคา้ลดราคาและสนิคา้มอืสอง รา้นอาหาร และย่านคาบกูโิชะ
ซงึเป็นแหลง่บันเทงิ ยามราตรีทใีหญ่ทสีดุของญปีุ่ น ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิและสนุกสนานกับการจับจา่ยซอืของฝากจากรา้นคา้ตา่งๆ
มากมายในย่านนี ไม่วา่จะเป็นเครืองสําอางยีหอ้ดัง  ๆเสอืผา้ และของกระจกุกระจกิ น่ารัก ๆในสไตลแ์บบญปีุ่ นกลอ้งถ่ายรูปดจิติอล MP-3,
Walkman, CD-Player , คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา เป็นตน้ นอกจากนันทา่น ยังจะไดเ้ห็นแฟชนัการแตง่ตัว และวัฒนธรรมตา่ง ๆ
ของเด็กวัยรุ่นและ เหลา่บรรดาแฟชนันสิตา้ในกรุงโตเกยีว ทนัีบไดว้า่มสีไตลใ์นแบบความเป็นตัวของตัวเอง

ค่าํ
เพอืใหท้า่นใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้คา่ อาหารมอืเย็นอสิระตามอัธยาศัย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยจากรา้นคา้ตา่ง ๆ

ทพีกั
APA MAKUHARI HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
โตเกยีว - วดัชบิามาตะทาอชิาคเุอน - ชอ้ปปิงฮาราจกูุ - โอไดบะ - สนามบนิฮาเนดะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พาทา่นเดนิทางสู ่“วดัชบิามาตะทาอชิาคเุอน” ซงึตังอยู่ในคาสชึคิากขุองเมอืงโตเกยีวและเป็นสว่นหนงึของวัดนกิายนชิเิร็ง
แมว้า่ชอืทางการมชีอืวา่วัด Kyoeizan Daikyo-ji ซงึมันหมายถงึวัด Shibamata Taishakuten อาคารสว่นใหญ่สรา้งขนึหลังสมัยเมจ ิ(1868-1912)
วัดรวมถงึ ประต ูNitenmon, หอ Taishakudo, หอ Kikenjyo, หอหลัก Hondo, ระฆังวัดDaishoro และสวน Suikeien ประต ูNitenmon, หอ
Taishakudo และหอ Kikenjyo มกีารตกแตง่ทหีรูหรา โดยเฉพาะอย่างยงิหอ Taishakudo เป็นงานแกะสลักทมีชีอืเสยีง
โดยมรีูปแบบของภาพเป็นภาพสตุราดอกบัว Hokekyo แมว้า่มันอาจจะดเูรียบงา่ยเป็นผลงานทซีบัซอ้นและงดงาม
นอกจากนีมทีางเดนิสําหรับนักทอ่งเทยีวเพอืใชช้มววิเหลา่นีและงานแกะสลักอนื  ๆทนีีเป็นเหมอืงหอ้งแสดงผลงานแกะสลัก อกีทังวัด Shibamata
Taishakuten ยังปรากฎในฉากของนยิายและภาพยนตม์ากมาย ซรีียญ์ปีุ่ นทมีชีอืเสยีงรูจั้กกันมากทสีดุคอื “Otoko-wa-tsuraiyo”
(มันยากทเีป็นผูช้าย) ลักษณะของตัวละครหลักชอืวา่โทระซงั คนเร่รอนใจบญุทไีม่สมหวังในความรัก
ลักษณะภาพยนตรใ์ชพ้นืทวัีดโดยเรืองหลักๆเกยีวกับวัด ในนยิายผลงานทมีชีอืเสยีงมากทสีดุคอืผลงานของนักเขยีน Natsume Soseki
ชอืผลงานวา่ “Higansugimade” 

จากนันพาทา่นมุ่งหนา้สูย่่านชอ้ปปิง “ฮาราจกูุ” แหลง่รวมวัยรุ่นททัีนสมัยสดุ  ๆของชาวปลาดบิ ใหท้า่นไดต้นืตาตนืใจกับ “แฟชนั”
หลากหลายสไตลท์ทีา่นจะไม่เคยพบเห็นทไีหนมากอ่น ไม่วา่จะเป็นเทรนดท์เีสมอืนหลดุออกมากจากในหนังสอืการต์นูชอืดัง อาท ิซากรุะ
สาวนอ้ยมหัศจรรย,์ ลามู ทรามวัยจากตา่งดาว, แม่มดนอ้ยโดเรม ีเป็นตน้ หรือบางทก็ีหลดุมากจากเกมสเ์พลย ์, แตง่เลยีนแบบดารา-
นักรอ้งทคีลังไคล ้หรืออาจจะแตง่กายใหด้เูหมอืนมาจากนอกโลกเลยก็มี
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกเดนิชมความแปลกประหลาดทหีาชมไม่ไดใ้นชวีติประจําวัน สําหรับทา่นทชีนืชอบการ “ชอ้ปปิง” สามารถเดนิเลอืก
“ชมและซอื” สนิคา้มากมายทมีทัีง “แบรนดเ์นมชอืดัง” หรือ “แฮนดเ์มด” ททีา่นจะไดเ้ป็นเจา้ของเพยีงผูเ้ดยีวในโลกท ี“ถนนเทคาชติะ”
ซงึคราคร่ําไปดว้ยผูค้นมากมายและสนิคา้หลายหลายแบบใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรกันตามอัธยาศัย 

จากนันนําทกุทา่นสู ่“โอไดบะ” เกาะมหัศจรรยแ์หง่โตเกยีว ทเีกดิจากการถมทะเลดว้ยขยะ แหลง่รวมเทคโนโลยีล ้าํยุคและทันสมัย
เป็นเกาะทแีสดงใหเ้ห็นถงึวสิยัทัศนแ์ละศักยภาพของชาวญปีุ่ น ทสีามารถสรา้งสงิทเีป็นไปไม่ได ้ใหเ้ป็นไปไดข้นึมา ใหท้า่นไดด้มืด่าํกับการ
“นังกนิลมชมววิ” บน “ชงิชา้สวรรค”์ (ferris wheel) ทใีหญ่ทสีดุในญปีุ่ น และตนืตากับสสีนัของแสงไฟทปีระดับประดา
ทา่นสามารถลองสมัผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกยีวทมี ี“สะพานเรนโบว”์ (Rainbow Bridge) พาดผา่น
และมแีสงสขีองกรุงโตเกยีวยามค่าํคนืเป็นฉากหลัง รวมทัง “เทพเีสรภีาพ” เวอรช์นัญปีุ่ นยืนถอืคบเพลงิอยู่รมิอ่าว (ไมร่วมคา่ชงิชา้สวรรค,์
คา่เขา้ชม และเครอืงเลน่ตา่งๆ) หรือชอ้ปปิง “หา้ง Aqua City Odaiba” แหลง่ชอ้ปปิงทรีวมรา้นคา้ตา่ง  ๆมจีดุเดน่อยู่ทชีนั 5 เป็น “ราเมง ฟู้ ด
ธมีพารค์” (Ramen Food Theme Park) ทรีวบรวมราเมงชนดิตา่ง  ๆจากทัวประเทศญปีุ่ นม
และยังเป็นจดุยอดนยิมสําหรับชมววิสะพานสายรุง้อกีดว้ย หรือจะเลอืกเดนิท ี“DECKS Tokyo Beach”
ชอ้ปปิงมอลลส์ไตลเ์มอืงในโอไดบะทภีายในเด็คสโ์ตเกยีวบชีเต็มไปดว้ยแหลง่ชอ้ปปิง อาหาร และความบันเทงิอย่างครบครัน รวมไปถงึ Tokyo
Joypolis สวนสนุกในร่มทสีามารถเพลดิเพลนิกับกจิกรรมมากมายกวา่ 20 แบบไดใ้นแหง่เดยีว เชน่ รถไฟเหาะ,
เครืองเลน่สไตลส์มัผัสประสบการณ์ และบา้นผสีงิ เป็นตน้ นอกจากนันศนูยอ์าหารยังจัดตกแตง่ในธมีฮ่องกงอกีดว้ย



ค่าํ
เพอืใหท้า่นใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้คา่ อาหารมอืกลางวันและมอืเย็นอสิระตามอัธยาศัย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอร่อยจากรา้นคา้ตา่ง ๆ

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนิฮาเนดะ”

วนัท ี6
สนามบนิฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.20 น.
เดนิทางจาก สนามบนิฮาเนดะ โดยสายการบนิ Thai Airways เทยีวบนิ TG 661

04.50 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี3 เมษายน 2562 เวลา 17:31 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่บัตรโดยสารเครอืงบนิ ไป – กลบัชันทัศนาจร ตามเสน้ทางและสายการบนิทไีดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทพีกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอืระดบัเดยีวกนั

• คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทไีดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์คีอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000.- บาท

• (หากอายเุกนิ 70 ปีขนึไป คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 50%)

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย และคา่ภาษีมลูคา่เพมิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ, คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท  ์เป็นตน้

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ภาษีเชอืเพลงิททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิอกี !!!!!

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัท  ี1 ก.ค. 56)

เงอืนไขการชําระเงนิ

• สาํหรบัการจอง กรณุาชําระมดัจําท่านละ 10,000.- บาท

• ชําระยอดทังหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วัน

การยกเลกิและคนืคา่ทัวร์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขนึไป คนืมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป เกบ็คา่ใชจ้่ายเบอืงตน้ 5,000 บาท

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจากทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-25วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบั

• สายการบนิและคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่และฟังผลวซีา่หลงัจากวันททีางบรษัิทฯ ไดด้าเนนิการออกตวั เครอืงบนิแลว้ ถา้วี

• ซา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเกบ็คา่ตวัเครอืงบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะขนึอยูก่บัราคาตวัเครอืงบนิในแตล่ะกรุป๊)

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้รายการและราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ,



การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปลยีน โดยทางบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัทสีดุ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญปีุ่ น / การนําสงิของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง
และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาต ิและการยกเลกิเทยีวบนิ

• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิหากเกดิสงิของสญูหายอนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน,
เกดิจากการโจรกรรมและอบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทังหมด

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้รายการและราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากภยัธรรมชาต,ิ
สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุัตเิหต,ุ การเมอืง, สายการบนิ, อตัราแลกเปลยีน หรอืปัญหาอนืๆ โดยทางบรษัิทฯ
จะแกไ้ขและคาํนงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัทสีดุ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญปีุ่ น / การนําสงิของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง
และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาต ิและการยกเลกิเทยีวบนิ

• ในกรณทีเีกดิภยัพบิัตทิางธรรมชาตติา่งๆ ทางบรษัิทสามารถคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวร์
ไดก้ต็อ่เมอืทางสายการบนิและโรงแรมทพีกัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิสว่นนันใหแ้ลว้

• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิหากเกดิสงิของสญูหายอนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน,
เกดิจากการโจรกรรมและอบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดทนัีงบนสายการบนิ หากลกูคา้ในกรุป๊สง่เลม่พาสปอรต์ไมถ่งึ 15 ท่าน ทางสายการบนิไทยจะไมร่บัจัดทนัีงลว่งหนา้ (PRE
CHECK IN) อาจตอ้งนังแยกกนัทังกรุป๊ แตท่างบรษัิทจะพยายามจัดใหส้มาชกิแตล่ะบา้นไดนั้งดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบนิไมร่บัจองทนัีง LONG LEG
ทุกกรณี

• หากท่านทตีอ้งออกตวัเครอืงบนิภายใน (เครอืงบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุาสอบถามจากเจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนเทยีวบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• สาํหรบัการเดนิทางช่วงปีใหม ่เทศกาลวันหยดุยาวไทย วันหยดุญปีุ่ น อาจเจอปัญหารถตดิ คนแนน่ตามสถานทที่องเทยีวตา่งๆ รา้นอาหารคนเยอะ
หรอืในช่วงฤดหูนาวฟ้ามดืเร็ว รวมถงึช่วงปีใหมร่า้นคา้จะปิดบางสว่น รา้นอาหารปิดเร็วกวา่ปกต ิขอใหท้่านทําความเขา้ใจกอ่นจองทัวร์

• เนอืงจากโรงแรมในญปีุ่ นหอ้งพกัมขีนาดคอ่นขา้งเลก็ เรยีนแนะนําวา่ใหจ้องหอ้งพกัสาํหรบั 2-3 คน / หอ้ง
หากท่านจองหอ้งแบบเดก็ไมเ่สรมิเตยีงแลว้ตอ้งการเปลยีนภายหลงัอาจไมม่หีอ้งวา่ง สาํหรบัเดก็เสรมิเตยีงจะสะดวกกวา่

• โรงแรมในญปีุ่ นไมม่บีรกิรยกกระเป๋า ขอความรว่มมอืจากทุกท่านดแูลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมทอียูใ่นเมอืง ถนนคอ่นขา้งแคบ
รถบัสไมส่ามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ําเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถงึโรงแรม

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทังหมด

โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกครงัเพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง
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