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NT221
ทวัรญ์ปีุ่ น นกิโก ้ฮาโกเน่ ฟจู ิชมใบไมเ้ปลยีนส ี6 วัน 3 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 6 วัน 3 คนื ,

TOMINOKO HOTEL  , KINUGAWA KANKO HOTEL  , THE B HOTEL HACHIOJI

ชมความงามของทุง่ดอกไมฮ้ติาชไิคฮนิ ณ ลานกวา้งของ "ทุง่ดอกโคเชยี+ทุง่ดอกคอสมอส" หลากสสีนั
ชมเสน้ทางใบไมเ้ปลยีนสอีนัสวยงาม “เสน้ทางอโิระฮะซากะ”
นงั “กระเชา้อะเคจไิดระ” เพอืชมความงามของใบไมเ้ปลยีนส ี

สมัผสับรรยากาศ “เมอืงคาวาโกเอะ” ทยีงัคงความเก่าแก่สมยัเอโดะ 
จนไดฉ้ายาวา่ “ลติเตลิเอโดะ” ตระการตากบั อุโมงคเ์มเปิลแดง ณ คาวากุจโิกะ
ชมความงามของ เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
ใหท้า่นไดผ้อ่นคลาย แชน่้าํแรอ่อนเซ็น+บุฟเฟ่ตเ์มนูขาปูยกัษ ์อมิไมอ่นั  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนินารติะ

19.30 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 สว่นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D โดย สายการบนิไทย เจา้หนา้ที
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขนึเครือง



22.30 น.
เหริฟ้าสู ่ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 640 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชวัโมง / เวลาทอ้งถนิจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2
ชวัโมง)

วนัท ี2
สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด ์(ทุง่ดอกโคเชยี+ทุง่ดอกคอสมอส) - สวนผลไมต้ามฤดกูาล (สวนแอปเปิล) - เสน้ทางอโิระฮะซากะ -
นงักระเชา้อะเคจไิดระ - ซาโนะ เอาทเ์ล็ต

06.15 น.
เดนิทางถงึสนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นเดนิทางสู ่“สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด ์(Hitachi Seaside Park)” สวนดอกไมท้ตัีงอยู่บน เนนิเขาโคเชยี (Kochia Hill) ครอบคลมุพนืที
35,000 ตารางเมตร ระหวา่งทางนําทา่นแวะชมและถ่ายรูปกับ “พระพทุธรูป อุชคิ ุไดบทุส”ึ ทไีดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุค๊วา่
เป็นรูปปันพระพทุธรูปปางยืน ทหีลอ่จากทองสมัฤทธทิสีงูทสีดุในโลก(ไมร่วมคา่เขา้ชมองคพ์ระและสวน) 

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่เพอืเขา้ชม “สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด”์ ทา่นจะไดช้ม “ทุง่ดอกโคเชยี”
เป็นไมพุ้ม่ชนดิหนงึทมีตีน้กําเนดิมาจากยุโรปตอนใต ้โดยไมพุ้ม่สามารถเปลยีนสไีด ้3 ส ีตามชว่งเวลา ชว่งหนา้รอ้นพุม่ไมจ้ะเป็นสเีขยีว
ชว่งตน้ฤดใูบไมร้่วงพุม่ไมจ้ะเปลยีนเป็นสแีดง ตอ่มากลายเป็นสเีหลอืง จนเขา้ฤดใูบไมร้่วงจะเปลยีนเป็นสนี ้าํตาล
เมอืแหง้สามารถนํามามัดรวมเป็นไมก้วาดได ้สวยอัศจรรยแ์ถมมปีระโยชน ์และชม “ทุง่ดอกคอสมอส”
ทพีรอ้มผลบิานภายรอบบรเิวณลานดอกไมก้วา้ง ดอกคอสมอสมหีลากสผีสมผสานกันอย่างสวยงาม
ใหท้า่นเดนิเลน่และเก็บภาพประทับใจภายในสวนตามอัธยาศัย..(ความสวยงามของดอกไมข้นึอยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“สวนผลไมต้ามฤดกูาล (สวนแอปเปิล)” ซงึเป็นแหลง่เพาะปลกูผลไมห้ลากหลายชนดิทัง ลกูสตรอเบอรี เชอรี
แอปเปิล เมลอ่น และผลไมอ้นื  ๆซงึจะผลัดกันออกผลตังแตป่ลายเดอืนพฤษภาคม ถงึ ตลุาคม แลว้อสิระใหท้า่นไดส้นุกสนาน
กับการชมิผลไมต้ามฤดกูาลจากสวนผลไมช้นันําสด  ๆตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทกุทา่นชมทวิเขาทางตะวันตกของเมอืงเป็นสว่นหนงึของอุทยานแหง่ชาตนิกิโก ้
เป็นทตัีงของน ้าํตกและทางชมทวิทัศนท์กีลา่วกันวา่สวยงามทสีดุแหง่หนงึในญปีุ่ น
ตลอดเสน้ทางสมัผัสความสวยงามของแมกไมน้อ้ยใหญ่ทพีรอ้มใจกันเปลยีนส ีสลับสสีนัสวยงามสดุแสนโรแมนตกิของ “เสน้ทางอโิระฮะซากะ”
เป็นทางโคง้หักศอกทมีถีงึ 48 โคง้ ทําใหท้า่นสามารถชมทัศนียภ์าพทสีวยงามของขนุเขาและแมกไมท้มีคีวามสวยงามของใบไมเ้ปลยีนสี
(ความสวยงามของสสีนัใบไม.้..ขนึอยู่กับสภาพอากาศ)

จากนันนําทา่น “นงักระเชา้อะเคจไิดระ” ใหท้า่นไดส้มัผัสทัศนียภาพมุมสงูแบบพาโนราม่าของทะเลสาบ ซงึตังอยู่บนเชงิภเูขานันไต
เกดิจากทะเลสาบทกีอ่ตัวจากการระเบดิของหนิละลายจากภเูขาไฟนันไตในอดตี ซงึเป็นทะลสาบทอียู่สงูทสีดุในญปีุ่ น เหนือระดับน ้าํทะเล 1,270
เมตร ทําใหอ้ากาศทนีีเย็นตลอดปี อกีทังทา่นจะไดรั้บชมความงามของน ้าํตกเคกอน ทมีแีหลง่ตน้น ้าํของน ้าํตกไหลมาจากทะเลสาบจเูซนจิ
ความงามของน ้าํตกนี ถูกจัดอันดับวา่สวยทสีดุ หนงึในสามของน ้าํตกในประเทศญปีุ่ นในกรณีทนัีงกระเชา้อะเคจไิดระไม่ได ้
อาจนําทกุทา่นสูน่ ้าํตกเคกอนโดยลฟิต ์(ในกรณีทนัีงกระเชา้อะเคจไิดระไม่ได ้อาจนําทกุทา่นสูน่ ้าํตกเคกอนโดยลฟิต ์(ขนึอยู่กับสภาพอากาศ)

นําทา่นเดนิทางสู ่“ซาโนะ เอาทเ์ล็ต” ศนูยร์วมแหง่สนิคา้ชนันํานานาชนดิ อาท ินาฬกิา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสอืผา้ เป็นตน้
เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิง และเลอืกซอืของฝากอย่างเต็มที

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไม่รวมคา่อาหาร)

ทพีกั
CANDEO HOTEL SANO หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วนัท ี3
เมอืงคาวาโกเอะ + ยา่นคาชยิา่ โยโกโช - ภเูขาไฟฟจู ิ- เสน้ทางเมเปิล คาวากูจโิกะ - ออนเซ็น+ขาปูยกัษไ์มอ่นั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



นําทา่นสู ่“เมอืงคาวาโกเอะ” เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรท์ยัีงคงไวซ้งึวัฒนธรรมและกลนิอายในสมัยเอโดะ บรรยากาศของเมอืงนีทา่นจะไดพ้บเห็น
บา้นโกดังของพอ่คา้ในสมัยกอ่นตังเรียงราย และโทค-ิโนะ-คาเนะ(หอระฆัง) จะมเีสยีงระฆังบอกเวลา
คณุจะรูส้กึวา่ไดเ้ดนิทางยอ้นกลับไปในสมัยเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คณุจะไดส้มัผัสความเป็นญปีุ่ นแบบดังเดมิแท ้ๆ
และซมึซบัความรูส้กึในสมัยเอโดะ ซงึไม่สามารถพบเห็นไดท้โีตเกยีว และเดนิสู ่“ยา่นคาชยิา่ โยโกโช” (Penny Candy Alley)
เป็นตรอกทมีชีอืเสยีงในเมอืงคาวาโกเอะ ซงึเป็นถนนปดูว้ยหนิและฝังดว้ยแกว้หลากส ีและดว้ยรา้นขายลกูกวาดแบบญปีุ่ นดังเดมิถงึ 22 รา้น
รา้นขายลกูกวาดในตรอกนีจะสง่ตอ่รสชาตทิคีุน้เคยและชวนใหน้กึถงึความหลังของวันทผีา่นไป เมอืใครก็ตามไดล้องย่างกา้วเขา้ไปในรา้นเหลา่นี
จะรูส้กึวา่ตัวเองกลับไปเป็นเด็กอกีครัง สถานทแีหง่นีเป็นททีทํีาใหผู้ค้นทกุรุ่นตนืเตน้ ทังเด็กๆ
ทไีม่คุน้เคยกับลกูกวาดแบบดังเดมิและผูใ้หญ่ทอียากรําลกึถงึความหลัง 

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นขนึสู ่“ภเูขาไฟฟจู”ิ ทตัีงตระหงา่นอยู่เหนือเกาะญปีุ่ นดว้ยความสงู 3,776 เมตรจากระดับน ้าํทะเล
นําทา่นขนึชมความงามกันแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ “ชนั 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(หรือชนัสงูสดุททีางอุทยานฯอนุญาตใหข้นึไดใ้นวันนันๆ) 

จากนันนําทา่นสู ่“เสน้ทางเมเปิล คาวากูจโิกะ (Kawaguchiko Maple Corridor)” กลา่วกันวา่เป็นอกีหนงึจดุชมววิ ทชีาวญปีุ่ นนยิมมาชม
“ใบเมเปิล” ทใีหส้แีดงสม้แตง่แตม้ความสวยงาม ปลายกงิกา้นของตน้โคง้รับเขา้หากันมองเห็นไดเ้ป็นลักษณะคลา้ยอุโมงค์
ใหภ้าพทปีระทับใจกับทกุทา่นทมีาเยือน ซงึอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบคาวากจูโิกะ (ความสวยงามของสสีนัใบไม.้..ขนึอยู่กับสภาพอากาศ)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อันขนึชอืของญปีุ่ น แบบไม่อัน

พเิศษ! ณ โรงแรมทพัีกแหง่นี ทา่นจะไดส้มัผัสกับการอาบน ้าํแร่ หรือ เรียกอกีอย่างวา่ออนนเซ็น เพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้ การอาบน ้าํแร่
จะทําให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี ผอ่นคลายความเมอืยลา้ และยังชว่ยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอกีดว้ย

ทพีกั
TOMINOKO HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วนัท ี4
โอชโินะ ฮคัไค - ทุง่หญา้เซ็นโกคฮุารา - ฮาโกเน ่- โอวาคดุาน ิ(BUS) - ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ- มหานครโตเกยีว -
โอไดบะ+หา้งไดเวอรซ์ติ ี(หุน่กนัดมั) - เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว Tokyo German Village

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่“โอชโินะฮคัไค” บอ่น ้าํทเีกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟจู ิทใีชเ้วลาอันยาวนาน
ในการไหลลงมาสูพ่นืดนิและซมึไปยังบอ่น ้าํแตล่ะบอ่ ดังนันน ้าํทอียู่ในบอ่จะเป็นน ้าํทใีสสะอาดและสดชนืมาก ในปี 1985
สถานทแีหง่นียังไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100
อันดับแหลง่น ้าํจากธรรมชาตทิดีทีสีดุของญปีุ่ นอกีดว้ยเพอืชมทัศนียภาพโดยรอบของภเูขาไฟโดยรอบ

และนําทา่นผา่นชม “ทุง่หญา้เซ็นโกคฮุารา” ความสวยงามทางธรรมชาตขิอง “ดอกซุซุก”ิ
เป็นทุง่หญา้ทตีดิอันดับหนงึในรอ้ยของทวิทัศนด์อกไมท้ดีทีสีดุในคานากาวะ
และทุง่หญา้อันกวา้งใหญ่กลายเป็นสเีหลอืงทองเมอืแสงอาทติยส์าดสอ่งใตท้อ้งฟ้าอันสดใส ยังเป็นหนงึในหา้สบิของจดุชมววิทเียียมทสีดุอกีดว้ย 

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่“ฮาโกเน”่ เพอืเดนิทางสู ่“หบุเขาโอวาคดุาน”ิ (โดยรถบัส) หบุเขานรก
ทเีกดิขนึจากการปะทขุนึมาของภเูขาไฟฮาโกเน่เมอืหลายพันปีกอ่น ทําใหเ้กดิบอ่น ้าํรอ้นผดุขนึมาจากใตด้นิ
น ้าํและควันเหลา่นีจะมสีว่นผสมของกํามะถันอยู่ดว้ยโดยความรอ้นของน ้าํทผีดุขนึมานันสามารถตม้ไขใ่หส้กุไดเ้ลยทเีดยีว
และไขท่ตีม้จากบอ่นีเปลอืกของไขจ่ะมสีดํีาสนทิซงึคนญปีุ่ นเชอืกันวา่ “กนิไขดํ่าหนงึฟองจะทําใหอ้ายุยืนขนึเจ็ดปี”

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่น “ลอ่งเรอืโจรสลดั” (ลอ่งสนั 10 นาท)ี ยังบรเิวณ “ทะเลสาบอาช”ิ
เพอืใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศธรรมชาตแิละชมความงามของทะเลสาบน ้าํจดืขนาดใหญ่ทเีกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเมอืกวา่ 3,000 ปีทแีลว้ 



จากนันเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” และนําทา่นสู ่“โอไดบะ” แหลง่ชอ้ปปิงชอืดังอกีแหง่ของญปีุ่ นซงึตังอยู่รมิอ่าวโตเกยีว
สถานทอีอกเดทของหนุ่มสาวญปีุ่ นทไีดรั้บการโหวตวา่ “โรแมนตคิทสีดุ” ของโตเกยีว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์
ทพีาดผา่นจากโอไดบะสูเ่มอืงโตเกยีว โดยม ี“หอคอยโตเกยีว” สญัลักษณ์ของเมอืงตังตระหงา่นอยู่ รวมทัง “เทพสีนัตภิาพ”
เวอรช์นัญปีุ่ นยืนถอืคบเพลงิอยู่รมิอ่าวโตเกยีว

และนําทา่นเดนิทางสูห่า้ง “DiverCity Tokyo Plaza” ซงึเป็นอกีหนงึสถานทถีูกสรา้งขนึมาเพอืดงึดดูนักทอ่งเทยีวทังชาวญปีุ่ น และชาวตา่งชาติ
ภายใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” แหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญ่ทมีรีา้นคา้ตา่ง  ๆมารวมตัวกันอยู่ถงึ 154 รา้น ทา่นจะไดช้ม “หุน่ยนต์
GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam” ตัวโตเทา่ขนาดจรงิ ยืนรอตอ้นรับทา่นทดีา้นหนา้ของหา้ง
ทเีป็นเสมอืนสญัลักษณ์ของสถานทแีหง่นี อกีทังยังม ี“GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แหง่ใหม่ทจีะบอกผา่นความยงิใหญ่ของ
GUNDAM ไปทัวโลก (ไม่รวมคา่เขา้ชม) 

จากนันใหท้กุทา่นเพลดิเพลนิกับหมู่บา้นเยอรมันภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมันกับ “เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว Tokyo German
Village” การประดับประดาตกแตง่ไฟดว้ยหลอดแอลอดีกีวา่ 2ลา้นดวงในชว่งฤดหูนาวของทนีียงิใหญ่ทสีดุในจังหวัดจบิะและถอืเป็น
“หนงึในสามการประดับประดาไฟทยีงิใหญ่ทสีดุในภมูภิาคตะวันออก” อกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไม่รวมคา่อาหาร)

ทพีกั
NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วนัท ี5
วดัอาซากุสะ+ถา่ยภาพโตเกยีวสกายทร ี- ตลาดปลาซกึจิ ิ- ยา่นชนิจกูุ - ออิอนพลาซา่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทกุทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากุสะ” วัดทไีดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธิ
และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร
ซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตัีงของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ
ประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทมีชีอืวา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีอืวา่
“ถนนนากามเิซะ” ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงตา่ง  ๆมากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ
ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ 

และนําทกุทา่นเดนิ ถ่ายรูปคูก่ับ แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าํสมุดิะ “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี(Tokyo Sky tree)
หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมอืวันท ี22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนีมคีวามสงู 634 เมตร
สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซงึมคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา
มคีวามสงู 553 เมตร ... ทวิทัศนข์อง
“หอคอยโตเกยีวสกายทรี”ทบีรรจเุทคโนโลยีแนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทเีต็มไปดว้ยกลนิอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ

จากนันนําทา่นสู ่“ตลาดปลาซกึจิ ิ(Tsukiji market)” เป็นตลาดคา้สง่ปลา,ผักและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกยีว
ในบรรดาตลาดคา้สง่ทกีระจายอยู่ในโตเกยีวนัน
ตลาดปลาแหง่นีนับเป็นททีมีชีอืเสยีงมากทสีดุและเป็นทรีูจั้กกันดวีา่เป็นหนงึในตลาดปลาทใีหญ่ทสีดุในโลกอกีดว้ย
เนืองจากมกีารซอืขายสนิคา้ทะเลกวา่ 2000 ตันตอ่วัน ในปี 2016 นัน คาดวา่จะมกีารยา้ยตลาดแหง่นีไปยัง Toyosu
ตลาดแหง่ใหม่ภายในตลาดนันมปีลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนดิ เป็นตลาดทคีกึคักอยู่เกอืบตลอดเวลา และคอ่นขา้งยุ่งในบางชว่งเวลา
จะมรีถสกตูเตอรขั์บไปมา รวมทังรถบรรทกุทใีชข้นสง่ปลา ทังคนซอืและคนขายจะดเูร่งรีบ
ทําใหเ้ป็นสเน่หด์งึดดูนักทอ่งเทยีวใหแ้วะเวยีนมาเทยีวชม ภายในตลาดนันเป็นเป็น 2 สว่นใหญ่ๆ
คอืสว่นภายนอกซงึมรีา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารตังเรียงรายเป็นจํานวนมากและสว่นภายในซงึเป็นบรเิวณทรีา้นคา้สง่ใชเ้จรจาธรุกจิและเป็นจดุทมีกีารปรมูลปลาทนู่าทมีชีอืเสยีง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไม่รวมคา่อาหาร)

นําทา่นสู ่“ยา่นชนิจกูุ” ย่านแหง่ความเจรญิอันดับหนงึของกรุงโตเกยีว ทา่นจะไดพ้บกับหา้งสรรพสนิคา้และรา้นขายของเป็นพัน  ๆรา้น
ซงึจะมผีูค้นนับหมนืเดนิกันขวักไขว ่ถอืเป็นจดุนัดพบยอดนยิมอกีดว้ย เชญิทา่นเลอืกชมสนิคา้มากมาย อาท ิเครืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป,



นาฬกิา, เสอืผา้, รองเทา้แฟชนั และเครืองสําอาง เป็นตน้ อสิระใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกับการ “เลอืกชมและซอื” สนิคา้ตามอัธยาศัย 

นําทา่นเดนิทางสู ่“ออิอนพลาซา่” ศนูยร์วมแหง่สนิคา้นานาชนดิ ไม่วา่จะเป็นขนมญปีุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนดิใน ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต
ใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้และของฝากไดต้ามอัธยาศัย 

สมควรแกเ่วลา เดนิทางสู ่“สนามบนิฮาเนดะ” เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไม่รวมคา่อาหาร)

วนัท ี6
สนามบนิฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.20 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 661

05.25 น.
เดนิทางถงึ เมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเปียม

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี14 พฤศจกิายน 2561 เวลา 14:50 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

หมายเหตุ

รายการตา่งๆ สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้
อกีทังโรงแรมตา่งๆทรีะบุในรายการนอีาจมกีารปรบัยา่น และสถานทตีงั ไดต้ามความเหมาะสม 
ทังนยีังคงไวซ้งึระดบัในมาตรฐานเดยีวกนั โดยบรษัิทจะคาํนงึถงึความสะดวกของเสน้ทางออนทัวรเ์ป็นสาํคญั โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทรีะบุในโปรแกรม (ชันทัศนาจร)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวร์

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัทสีายการบนิเรยีกเกบ็ (คาํนวณ ณ วันท  ี30/5/2561)

• คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทไีดร้ะบุไวใ้นรายการ

• โรงแรมทพีกัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน)

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง ***ไมคุ่ม้ครองเดก็อายตุ่าํกวา่ 1เดอืนวงเงนิทุนชวีติท่านละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รกัษาพยาบาลอบุัตเิหต ุ500,000
บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดนิทาง

• การบรกิารของมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทยตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน

• น ้าํดมืทญีปีุ่ นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทังหมด 4 วัน)

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกั เป็นตน้

• คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทบีรษัิทจัดให ้ในรายการทัวร์

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัตอ่ท่าน)

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• คา่เปลยีนแปลงตวั กรณไีป-กลบัไมพ่รอ้มคณะ หรอืเปลยีนคนเดนิทาง (สอบถามคา่ใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ท )ี กรณุาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทาง
พรอ้มหนา้พาสชัดเจนของคนเดนิทางแทน

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิในภายหลงั

• คา่ธรรมเนยีมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพมิเตมิตามความพงึพอใจ

• คา่วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น ประเภทท่องเทยีวระยะสนั (สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ

เงอืนไขการสํารองทนัีง / ชําระเงนิ / การยกเลกิ
• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําท่านละ 10,000 บาท

• สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันกอ่นเดนิทาง ยดึมดัจําท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันกอ่นเดนิทาง ยดึมดัจําท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันกอ่นเดนิทาง ยดึเงนิ 50% ของราคาทัวร ์(นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)



• กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันกอ่นเดนิทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทัวร ์(นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• เนอืงดว้ยไมต่อ้งยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น ทางบรษัิทฯ จะไมท่ําการเกบ็เอกสารจรงิใดๆ รบกวนสง่เอกสารเป็น สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทชีัดเจน
และมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน พรอ้มระบุหอ้งนอน, อาหารทไีมส่ามารถทานได,้ ทนัีงทตีอ้งการ, และเลขทสีะสมไมลค์วรแจง้พรอ้มสาํรองทนัีง
หรอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง เป็นอยา่งชา้

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงราคาในกรณทีมีผีูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึจํานวนทรีะบุ

• กรณที่านมกีารเดนิทางดว้ยตวัเครอืงบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วันทสีาํรองทนัีง หากไมม่กีารแจง้เรอืงไว ้
จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทเีกดิขนึจากตวัเครอืงบนิดงักลา่วได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่และภาษีตวัทุกชนดิเพมิ หากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• ทางรฐับาลญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยทมีวีัตถปุระสงคเ์พอืการพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นนัน
ทางรฐับาลญปีุ่ นไดป้ระกาศเรมิบังคบัใชใ้นวันท  ี1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้15 วัน
(หากผูย้นืประสงคจ์ะพาํนักในประเทศญปีุ่ นเกนิ 15 วัน หรอืไปทํางาน หรอืมวีัตถปุระสงคอ์นืๆ จะตอ้งยนืขอวซีา่ตามปกต)ิ

• หากท่านถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม
ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจและความรบัผดิชอบของบรษัิทฯทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทังหมด

• หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทําใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์่านอนืๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ
สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทวีางไว ้แตท่างตวัแทนบรษัิทฯ
จะทําหนา้ทปีระสานงานและเจา้หนา้ทจีะทําการตดิตอ่ช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย
แตจ่ะทําหนา้ทชี่วยเหลอืเจรจา แตอ่าํนาจสทิธขิาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ
การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่ง ๆ ทเีกดิเหนอือาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมอืเกดิการสญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง
แตจ่ะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั
รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ แลว้
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