
 

 
 

 
 

 
            

** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE 
** สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ 
** สนุกสนานกบักิจกรรมเก็บ “แอปเป้ิล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน 
** ตระการตากบัเทศกาล “MEPLE CORRIDOR” อุโมงคเ์มเป้ิลแดง ณ คาวากุจิโกะ 
** ให้ท่านไดผ้่อนคลาย แช่น ้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน ้าด่ืมท่ีญี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 15-20 / 20-25 / 22-27 พฤศจิกายน 2562 
(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ 
19.30 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
22.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 



วันที่สอง สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเป้ิล) - โอชิโนะ ฮัคไค - น่ังรถไฟชมวิวฟูจิ -  
  เส้นทางเมเป้ิล คาวากูจิโกะ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อ้ัน 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเป้ิล)” ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไมห้ลากหลายชนิด

ทั้ง ลูกสตรอเบอร่ี เชอร่ี แอปเป้ิล เมล่อน และผลไมอ้ืน่ๆ ซ่ึงจะผลดักนัออกผลตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง 
ตุลาคม แลว้อิสระให้ท่านไดส้นุกสนาน กบัการชิมผลไมต้ามฤดูกาลจากสวนผลไมช้ั้นน าสดๆ ตามอธัยาศยั น า
ท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการ
ไหลลงมาสู่พ้ืนดินและซึมไปยงับ่อน ้าแต่ละบ่อ ดงันั้นน ้าที่อยูใ่นบ่อจะเป็นน ้าที่ใสสะอาดและสดช่ืนมาก ในปี 
1985 สถานที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหล่งน ้าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเปลี่ยนอิริยาบถในการเดินทางดว้ยการนัง่รถไฟ “Fujikyu Railway” รถไฟทอ้งถิ่นที่สามารถมองเห็นวิว 

"ภูเขาไฟฟูจิ" ที่เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น และมีความสูงที่สุดในญี่ปุ่ น สูงถึง 3,776 เมตร 
รูปทรงของภูเขาไฟฟูจิถือว่าเป็นภูเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในโลก คือมีความสมมาตรกนัทุกดา้น ตวัภูเขาท ามุม 
45 องศากบัพ้ืนราบ และมีหิมะปกคลุมเป็นสีขาวโพลนที่ยอดภูเขาไฟฟูจิเกือบตลอดทั้งปี คนญี่ปุ่ นมีความเช่ือ
ทางดา้นศาสนา และ วฒันธรรมเก่ียวกบัภูเขาไฟฟูจิมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนัภูเขาไฟฟูจิจดัว่าเป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรม (ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิขึน้อยู่กับสภาพท้องฟ้าอากาศเปิด)ไฟ จากนั้นน าท่านสู่ “เส้นทางเม
เป้ิล คาวากูจิโกะ (Kawaguchiko Maple Corridor)” กล่าวกนัว่าเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิว ที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาชม 
“ใบเมเป้ิล” ที่ให้สีแดงส้มแต่งแตม้ความสวยงาม ปลายก่ิงกา้นของตน้โคง้รับเขา้หากนัมองเห็นไดเ้ป็นลกัษณะ
คลา้ยอุโมงค ์ให้ภาพที่ประทบัใจกบัทุกท่านที่มาเยือน ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากทะเลสาบคาวากูจิโกะ (ความสวยงาม
ของสีสันใบไม้...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
 พกัที่ HOTEL JUST ONE OYAMA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของ
ญี่ปุ่ น แบบไม่อั้น 

 พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดสั้มผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งว่าออนน
เซ็น เพือ่ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   

 

วันทีส่าม ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - มหานครโตเกียว - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ 
- เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 น าท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบัน ้าทะเล น าท่าน
ขึ้นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้น
ไดใ้นวนันั้นๆ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขา น าทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อน าท่าน “ล่องเรือโจร
สลัด” (ลอ่งส้ัน 10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพื่อให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงาม
ของทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แลว้ จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิง
อยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ น
โกอินเตอร์มากมาย ทั้งกระเป๋า เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชัน่ สินคา้ส าหรับคุณหนู และสินคา้
อื่นๆอีกมากมาย 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อท่านเดินทางลอดทางด่วนพิเศษซ่ึงเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล หรือ ที่ญี่ปุ่ น
เรียกว่า “โตเกียว เบย์ อควาไลน์” ซ่ึงความพิเศษของทางด่วนน้ีอยูท่ี่การเป็นทางด่วนที่ไดรั้บการรับรองให้เป็น
อุโมงคใ์ตท้ะเลผสมสะพานที่ยาวที่สุดในโลก ซ่ึงจะแวะจุดพกัรถชมวิวตรงบริเวณกลางทาง ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า 
TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” (ห่ิงห้อยแห่งทะเล) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถา่ยภาพความ
มหัศจรรยข์องส่ิงก่อสร้างที่มนุษยส์ร้างขึ้นในอ่าวโตเกียว ซ่ึงนอกจากจะเป็นที่พกัรถแลว้ที่น่ีก็ยงัมีร้านขายของที่
ระลึก ภตัตาคาร รวมไปถึงร้านเกมส์ให้พกัผ่อนหยอ่นใจกนัอีกดว้ย จากนั้นให้ทุกท่านเพลิดเพลินกบัหมู่บา้น
เยอรมนัภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมนักบั “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” การประดบัประดาตกแต่งไฟ
ดว้ยหลอดแอลอีดีกว่า 2ลา้นดวงในช่วงฤดูหนาวของที่น่ีย่ิงใหญ่ที่สุดในจงัหวดัจิบะและถือเป็น “หน่ึงในสาม
การประดบัประดาไฟที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวนัออก” อีกดว้ย 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

  พกัที่ APA HOTEL & RESORT MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วันทีส่ี่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง  หรือ เลือกซ้ือทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ท่านทดลองใชบ้ริการรถไฟสายโตเกียวในประเทศญี่ปุ่ นที่มีช่ือเสียง และไดช่ื้อว่าเป็นการคมนาคมที่เป็นที่
นิยมที่สุดของคนญี่ปุ่ น ท่านจะสนุกสนานกบัการนัง่รถไฟในญี่ปุ่ น เพ่ือประสบการณ์ที่แปลกใหมอ่ีกรูปแบบ
หน่ึง อิสระชอ้ปป้ิงในกรุงโตเกียว แลว้แต่ความตอ้งการของท่าน เพราะที่เมืองโตเกียว ไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็ชอ้ป
ป้ิงสนุกไดทุ้กที่กนัเลย อาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีก
มากมาย  (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทวัร์) 
 ย่านอาคิฮาบาร่า หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า อิเลคทริคทาวน์ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัที่สุดในเร่ืองของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ทั้ง กลอ้งดิจิตอล และเกมส์ต่างๆ มีให้ท่านไดเ้ลือกชมเลอืกซ้ือกนัอยา่งจุใจเลยทีเดียว 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Akihabara Station 



 ย่านอิเคะบุคุโระ ยา่นช็อปป้ิงที่ย่ิงใหญ่และทนัสมยัมากแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น อิสระให้ทุกท่านเลือกซ้ือ
สินคา้ทนัสมยัต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทนัสมยั เกมส์ใหม่ๆ แฟชัน่สวยงามตามอธัยาศยั 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Ikebukuro Station 
 ย่านชิบุยะ ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนขัแสนรู้ ที่
กลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียวอพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญี่ปุ่ นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอา้ท ์
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Shibuya Station 
 ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญี่ปุ่ น อิสระกบัการชอ้ปป้ิงยงั “ตรอกทาเคชิตะ” สองขา้ง
ทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า ร้านฟาสทฟู์ดที่วนัสุดสัปดาห์จะ
เป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มกัมาแต่งหนา้และเปลี่ยนเส้ือผา้กนั ร้าน
เครปญี่ปุ่ นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซนัโด” ดว้ย
บรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตึกร้านคา้ที่ออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Harajuku Station 

เลือกซ้ือทัวร์เสริมเทีย่ว “สวนสนุกโตเกียวดิสนย์ีแลนด์” สวนสนุกซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์ต านานและ
จินตนาการของการผจญภยั ท่านจะไดส้ัมผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ กบัหลากหลายโซนผจญภยั อาทิ 
ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นตน้ 
พบเคร่ืองเล่นมนัส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยูใ่นอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึก
ขวญักบัเหล่าผีช่ือดงักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสิง, ต่ืนเตน้เร้าใจ และสัมผสัความชุมฉ ่าของสายน ้า
ขนาดยกัษไ์ปกบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่าใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกบั
รถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกบั PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบา้นหมี
พูห์, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนที่ท่านช่ืนชอบ มิกก้ีเมา้ส์, สโนวไ์วท ์ชอ้ปป้ิงซ้ือของที่ระลึก
ภายในสวนสนุกอยา่งจุใจ และอีกมากมายที่รอทา่นพิสูจน์ความมนัส์กนัอย่างเต็มที่ 

   
** ซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนย์ีแลนด์ : ตัว๋เข้ารวมเคร่ืองเล่นเตม็วัน+ไกด์บริการรับ+ส่ง (เดินทางโดยรถไฟ)  
>> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,900 บาท   >> เด็กอายุต ่ากว่า12ปี ท่านละ 2,400 บาท 
**กรุณาแจ้งซ้ือบริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่านั้น...เพื่อยืนยันการได้รับบริการและราคาตามที่ระบุ** 

  รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
  พกัที่ APA HOTEL & RESORT MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
  

วันทีห้่า วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี ้(หุ่นกันดั้ม) - อิออนพลาซ่า 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



น าทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วัดอาซากุสะ” วดัที่ไดช่ื้อว่าเป็นวดัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บ
ความเคารพนบัถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าที่ศกัด์ิสิทธ์ิ 
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายใน
วดัยงัเป็นที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู ่ณ ประตู
ทางเขา้ที่อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที่มีช่ือว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารที่ประดิษฐานเจา้แม่
กวนอิมทองค า มีช่ือว่า “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านคา้ขายของที่ระลกึพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ 
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านไดเ้ลอืกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก และน า
ทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย 
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าที่เต็มไป
ดว้ยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ น าท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว 
ท่านจะไดพ้บกบัห้างสรรพสินคา้และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหมื่นเดินกนัขวกัไขว่ ถือเป็นจุด
นดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, 
รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตาม
อธัยาศยั 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งของญี่ปุ่ นซ่ึงตั้งอยูริ่มอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของ
หนุ่มสาวญี่ปุ่ นที่ไดรั้บการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ที่พาด
ผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู ่รวมทั้ง “เทพี
สันติภาพ” เวอร์ชัน่ญี่ปุ่ นยืนถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว และน าท่านเดินทางสู่ห้าง “DiverCity Tokyo Plaza” 
ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือดึงดูดนกัท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่ น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์
“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ที่มีร้านคา้ต่างๆ มารวมตวักนัอยูถ่ึง 154 ร้าน ท่านจะไดช้ม 
“หุ่นยนต ์GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam” ตวัโตเท่าขนาดจริง ยืนรอตอ้นรับท่านที่ดา้นหนา้
ของห้าง ที่เป็นเสมือนสัญลกัษณ์ของสถานที่แห่งน้ี อีกทั้งยงัมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่
ที่จะบอกผ่านความย่ิงใหญ่ของ GUNDAM ไปทัว่โลก (ไม่รวมค่าเขา้ชม) 
น าท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานา
ชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   



 

วันทีห่ก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
05.25 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 
 

เดินทาง  15-20 / 20-25 พฤศจิกายน 2562 

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผูใ้หญ่ 39,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  37,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 35,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -15,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ่ากว่า 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
 

เดินทาง  22-27 พฤศจิกายน 2562 

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผูใ้หญ่ 41,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  39,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 37,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -18,000 บาท 



เด็กทารก อายตุ ่ากว่า 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 

อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน  
1.ค่าทวัร์รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (ไม่รวมถึงตัว๋เคร่ืองบิน)  

2.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมาย) 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3%  (เฉพาะค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัที่ 19/6/2562) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตัิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่ส่ังมาในห้องพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะส้ัน (ส าหรับผูถ้ือหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณียกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 



o กรณียกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ให้กบัเราทราบ ณ วนัที่ส ารองที่นัง่ หากไม่มกีารแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ท าให้ท่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไมไ่ด ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านกัระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย่ื้นประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ์ื่นๆ จะตอ้งย่ืนขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


