
 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13822 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
19 – 24 ตุลำคม 2562 (วนัหยุดปิยมหำรำช) 45,900.- 

 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดนิทำง 
15 ท่ำน 

ไม่บังคบัทปิไกด์ / 
คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดกำรเดนิทำง 
มบีริกำรน ำ้ด่ืม ประกนัอุบัตเิหต ุ รสบัส + โรงแรม 

มำตรฐำน 
 
 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพ ฯ – สนำมบินฮำเนดะ ( 23.15 – 06.55 ) 
 

✈  
2 

ฮำเนดะ – วนอุทยำนแห่งชำตฮิำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นำท ี– 
เทือกเขำคำจคิำจ ิ(กระเช้ำ) – ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอำท์เลท็ 

- 


HOTEL

MOTOSU VIEW HOTEL 

OR SIMILAR  

3 
ภูเขำไฟฟูจ ิสถำนีที ่5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกยีว – วดัอำซะกซุ่ำ – 
ช้อปป้ิงชินจูก ุ

  -
SUNSHINE CITY PRINCE 
HOTEL OR SIMILAR 

4 
โตเกยีว – อสิระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทวัร์พเิศษ “โตเกยีวดสินีย์
แลนด์” *** เพยีงท่ำนละ 2,600 บำท *** 

 - - 
SUNSHINE CITY PRINCE 
HOTEL OR SIMILAR 

5 
โตเกยีว – อบิำรำก ิ– สวนฮิตำชิ ซีไซต์ พำร์ค – ศำลเจ้ำเมจ ิ– ถนน
ต้นแปะก๊วย อโิซนำมกิ ิ– ช้อปป้ิงฮำรำจูก ุ– ฮำเนดะ 

  -  
6 สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 05.25 ) ✈ - -  

 

 

วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพ ฯ – สนำมบินฮำเนดะ ( 23.15 – 06.55 ) 

2000 พร้อมกนัท่ี สนำมบนิสุวรรณภูม ิชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้คร่ือง 
ดงันั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

2315 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 682 

(ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง ฮำเนดะ – วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นำที – เทือกเขำคำจิคำจิ (กระเช้ำ) – ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมี่ยม 
เอำท์เลท็ 

0655 ถึง สนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั 

 ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

   

น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่” ซ่ึงถือว่าเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้น าท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” ให้ท่านไดส้ัมผสัความงามราวกบั
ภาพวาดของทิวทศัน์ของ “ทะเลสำบอำชิ” (ใช้เวลำล่อง 15 นำที) เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดำดฟ้ำเรือ” เพื่อ
บนัทึกภาพความงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงังดงามอยา่งแทจ้ริงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน ฤดูใบไมร่้วง เม่ือ
บริเวณโดยรอบของป่าปกคลุมไปดว้ยสีสนัสดใสสามารถทวัร์ฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีฮาโกเน่ ท่ีสวยงามโดยการล่องเรือชมวิว 
จะท าใหคุ้ณมีความสุขมากท่ีไดเ้ห็น Mount Fuji และสีฤดูใบไมแ้ดงรอบ ๆ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (1) 

http://bit.ly/2NMk5YE


   

หลงัอาหารกลางวนัน าทุกท่านข้ึน “เทือกเขำคำจคิำจ”ิ โดยเป็นกระเชา้ลอยฟ้าท่ีใชเ้วลาเพียง 3 นาทีก็จะถึงยอดเขาจากจุด
ชมววิบนความสูง 1,075 เมตร ในระหวา่งท่ีข้ึนกระเชา้ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบับรรยากาศอนัแสนสดใสของใบไมท่ี้
เปล่ียนเป็นสีแดง ส้ม และเหลืองสลบักนัอย่างสวยงามในช่วงฤดูใบไมร่้วง ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทศัน์
โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวนัท่ีอากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถึง
ภูเขาแอลป์ญ่ีปุ่นทางตอนใต ้(เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไวด้้วยกันบนหุบเขาริม 
Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหวา่ง ภูเขาฟูจิ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบัการ
เลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกวา่ 165 แบรนด์ดงัไม่วา่จะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, 
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue 
และ Triumph หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ ... 
นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าใน
ห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ 
ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำต”ิเพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 
วนัทีส่ำม ภูเขำไฟฟูจ ิสถำนีที ่5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกยีว – วดัอำซะกซุ่ำ – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

                    

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดใน
โลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้ งปี ... น าท่านข้ึนสัมผสั



บรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกลชิ้ดท่ี “สถำนีที่ 5” บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อำกำศเอื้ออ ำนวย) 
อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้ำพื้นเมืองและขนมอร่อย” 
มากมายตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (4) 

  

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ ง 5  ของภูเขาไฟฟูจิ 
อยูร่ะหวา่งทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako โดยภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้ าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของ
หิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบ
ประกาศจากกรมชลประทาน ของประเทศญ่ีปุ่นวา่น ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมี
ปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าใหมี้สาหร่าย และหญา้น ้ าเกิดในบ่อ ท าใหเ้วลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ย
กับมรกตอยู่ในน ้ า ท่านสามารถด่ืมน ้ าสะอาดอันศักด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือว่า หากใครได้ด่ืมก็จะ 
มีอายยุนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “วดัอำซะกซุ่ำคนันอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้ำ
แม่กวนอมิ” ท่ีเป็นทองสมัฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนำดยักษ์” 
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่ง
น้ี หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนำคำมเิซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง “Made In 
Japan” แท ้ๆ รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือก
ชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนัของญ่ีปุ่นท่ีคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นและเทคโนโลยีล ้ายุค
มากมาย ... เพื่อน าท่านชอ้ปป้ิง ณ “ย่ำนชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลำงที่สองแห่งนคร” ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนคร
โตเกียวในปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ังใหญ่ ๆ ดว้ยกนัคือ ฝ่ังทิศตะวนัตกเป็นย่านธุรกิจท่ีเต็มไปดว้ยอาคาร
ส านักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นท่ีตั้งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางการปกครองของมหานครโตเกียว และฝ่ังทิศตะวนัออกเป็นยา่นแห่งสีสันท่ีเต็มไปดว้ยห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั 
เช่น Isetan, Takashimaya, Odakyu เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีร้านสินคา้อิเล็กทรอนิกส์, ร้านขายสินคา้แฟชัน่, ร้านขาย
สินคา้ลดราคาและสินคา้มือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซ่ึงเป็นแหล่งบนัเทิง ยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น 
ท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่ายซ้ือของฝากจากร้านค้าต่างๆ มากมายในย่านน้ี ไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองส าอางยี่ห้อดัง  ๆ เส้ือผา้ และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆ ในสไตล์แบบญ่ีปุ่นกล้องถ่ายรูปดิจิตอล MP-3, 
Walkman, CD-Player , คอมพิวเตอร์, Note Book, นำฬิกำ เป็นตน้ นอกจากนั้นท่าน ยงัจะไดเ้ห็นแฟชัน่การแต่งตวั 
และวฒันธรรมต่าง ๆ ของเด็กวยัรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ในกรุงโตเกียว ท่ีนบัไดว้า่มีสไตลใ์นแบบความเป็นตวั
ของตวัเอง 

*** เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือเยน็อสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนเลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ *** 

ทีพ่กั :  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 



วนัทีส่ี่ โตเกยีว – อสิระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทวัร์พเิศษ “โตเกยีวดสินีย์แลนด์” (ไม่มรีถบัสบริกำร) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) 

 อิสระตำมอัธยำศัยทั้งวันให้ท่ำนเลือกช้อปป้ิงตำมย่ำนดังของกรุงโตเกียว โดยกำรนั่งรถไฟตะลุยมหำนครโตเกียว      
(ไม่รวมค่ำรถไฟ) โรงแรมท่ีพกัจะอยูใ่กลก้บั “สถำนีรถไฟ” ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพ่ือท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีมี
ช่ือเสียง และแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่วา่จะเป็น 

                    

“ศำลเจ้ำเมจิ” ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียว สร้างข้ึนโดยจกัพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ 
ในปี 1920 … ตั้งอยูใ่จกลาง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีตน้ไมน้านาพรรณถึง 1 แสนตน้ท าให้ดูเหมือนกบัวา่ศาลเจา้แห่งน้ี
ตั้งอยูภ่ายในป่า ... ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรท่ีศาลเจา้แห่งน้ี 

“ตลำดปลำสึคิจิ” ตลาดปลาคา้ส่ง-ปลีกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโตเกียวท่ีอยู่บริเวณ “ย่ำนกินซ่ำ” ต่ืนตากับปลาน้อยใหญ่
หลากหลายชนิด อร่อยกับอาหารทะเลอ่ืนๆ จากทั่วทุกทะเลของญ่ีปุ่น ... ให้ท่านได้เลือกซ้ือและชมข้าวของ                    
เคร่ืองใช-้เคร่ืองครัวมากมาย และผลิตภณัฑอ์าหารทะเล 

“ตึกรัฐสภำ” (METROPOLITAN GOVERNMENT) หรือท่ีชาวญ่ีปุ่นเรียกติดปากกันว่า “โทะโจ” ซ่ึงจดัว่า                         
เป็นตึกท่ีส าคญัของเมืองโตเกียวและประเทศญ่ีปุ่น ... เป็นท่ีตั้งท าการของหน่วยราชการและรัฐบาลต่างๆ ของญ่ีปุ่น                  
ท่ีส าคญั ลกัษณะของตึกก็เป็นท่ีสะดุดตาดว้ยตึกคู่สูงระฟ้าท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ... นอกจากน้ีภายในตวัอาคาร
สามารถเขา้ชมววิของเมืองโตเกียวไดอี้กดว้ย (ในกรณีทีอ่ำกำศด ีท่ำนจะสำมำรถมองเห็นภูเขำไฟฟูจไิด้อย่ำงสวยงำม) 

 

หรือเลอืกช้อปป้ิงในย่านช่ือดงัของโตเกยีว อาทิ 
“ชิบูย่ำ” ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียว ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดน
ปลาคิบจากร้านคา้มากมายมากกวา่ 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของยา่นนั้น พร้อมทั้งเลือกชม
และซ้ือสินคา้มากมาย อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า และท่ีไม่ควรพลาดชม “ของเล่นส ำหรับผู้ใหญ่” 
... ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบของคุณภาพดีราคาประหยดั ตอ้งไม่พลาดท่ี “ร้ำน 100 เยน” 
 
 “อำกิฮำบำร่ำ” แหล่งรวมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขายเกมส์ 
แผ่นเกมส์ และส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซ้ือส่วนประกอบต่างๆ เพ่ือไปตกแต่ง เป็นตุ๊กตาในแบบ 
ของตวัเองได ้



“รอปปองงิ ฮิวล์” ศูนยก์ารคา้ช่ือดังอีกย่านหน่ึงของกรุงโตเกียว ให้ท่านชอ้ปป้ิงจุใจ เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม 
มากมาย อาทิเช่น เส้ือ ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม เป็นตน้ ... อีกทั้งท่านยงัสามารถข้ึนชมวิวของ
กรุงโตเกียวไดท่ี้ชั้นบนของรอปปองงิไดอี้กดว้ย (ไม่รวมค่ำเข้ำชม) 

ส าหรับท่านท่ีอยากยอ้นวยัสู่ “โลกวยัเยำว์” ***ส ำหรับท่ำนใดจะไป “โตเกยีว ดสินีย์แลนด์” สำมำรถเลือกซ้ือทวัร์เสริมได้
เพียงท่ำนละ 2,600 บำท*** (ไม่รวมค่ำรถไฟในกำรเดินทำง)  โดยทัวร์พิเศษจะน าท่านสู่ “Disneyland” ดินแดน
หฤหรรษ์ส าหรับคนทุกเพศท่ีทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผสักับ 
ความอลงัการจากจินตนาการอนัหลากหลาย ต่ืนตากบัดินแดนตะวนัตก “Western Land” ต่ืนเตน้กบัการล่องเรือ 
ผจญภยัผ่านเหล่า “โจรสลัด” ท่ีแสนน่ากลวัใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกบัการนัง่เรือบุกป่าท่ี “Jungle 
Cruise” ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสัตวป่์านานาชนิด ... แลว้พกัผ่อนอิริยาบถดว้ยการนั่ง “รถไฟ” ชมความหลากหลาย
ภายในดีสนียแ์ลนด์ (ส าหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มีบริการรับกลับที่พัก โดยท่านสามารถรับแผนที่และรายละเอียดการ
เดนิทางกลบัสู่ทีพ่กัจากทางไกด์) 

 
 
 

  

*** เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือกลำงวันและมื้อเย็น อิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนเลือกชิมร้ำนอร่อยจำก
ร้ำนค้ำต่ำง ๆ ในมหำนครโตเกยีว *** 

ทีพ่กั :  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห้่ำ โตเกยีว – อบิำรำก ิ– สวนฮิตำชิ ซีไซต์ พำร์ค – ศำลเจ้ำเมจ ิ– ถนนต้นแปะก๊วย อโิซนำมกิ ิ– ช้อปป้ิงฮำรำจูก ุ– ฮำเนดะ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปสนำมบิน) 

 

น ำท่ำนชมสวนดอกไมอ้นัสวยงำม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค” สวนดอกไมริ้มทะเลขนำดใหญ่มีพ้ืนท่ีติดกบัมหำสมุทร
แปซิฟิก ภำยในมีโซนชมทุ่งดอกไม ้หลำยโซน มีทุ่งดอกไมป้ระจ ำฤดูกำลหลำยสำยพนัธ์ุหมุนเวยีน ออกดอกอวดโฉมให้
ชมกนัไดร้ะหวำ่งทั้งปี อำทิเช่น Adonis , Csmos , Narcissus , Christmas Rose , Sukashiyuri Lilies ,  Tiger Lilies ท่ี
ให้สีสันควำมงำมแตกต่ำงกนัไป แซมดว้ยดอกไมน้ำนำพนัธ์ุหลำกสีหลำกสไตล์ (การบานของดอกไม้ขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศ) ส ำหรับในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีน้ียงัมี “ทุ่งดอกคอสมอส” (Cosmos) ทั้งสีขำว ชมพู และแดงท่ีบำนสะพร่ังสวยงำม
ในช่วงใกลเ้คียงกนัอีกดว้ย แลว้น ำท่ำนเปล่ียนบรรยำกำศนัง่ “Seaside Train” เขำ้ไปยงัสวนดอกไมข้นำดใหญ่บนพ้ืนท่ี
กวำ่ 1.9 ลำ้นตำรำงเมตร และท่ีพลำดไม่ไดอี้กจุด “ชิงช้าสวรรค์ยักษ์” (Flower Ring Ferris Wheel) สัญลกัษณ์ประจ ำ
สวนฮิตำชิ ซีไซด ์พำร์ค ท่ำนสำมำรถนัง่ชมวิวมองเห็นทศันียภำพสวยงำมโดยรอบทัว่ทั้งสวน อิสระให้ท่ำนไดถ่้ำยภำพ
แห่งควำมประทบัใจกบัทุ่งดอกไมต้ำมอธัยำศยั (รวมเฉพาะค่ารถไฟชมสวน / ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ภายในสวน) 

ขอ้แนะน ำ !!!  หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทฯก่อน

การเดนิทาง เพ่ือทางเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดนิทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  

 



เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (7) 

 

หลงัอำหำรกลำงวนัน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ศาลเจ้าเมจ”ิ ศำลเจำ้เก่ำแก่อนัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเคำรพของคนโตเกียวสร้ำงข้ึน
โดยจกัพรรดิเมจิและมเหสีโชโกะในปี ค.ศ. 1920 โดยตั้งอยูใ่จกลำง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีตน้ไมน้ำนำพรรณถึง 1 แสน
ตน้ ท ำใหดู้เหมือนกบัวำ่ ศำลเจำ้แห่งน้ีตั้งอยูภ่ำยในป่ำ หรือท่ีเรียกกนัวำ่ Meiji Jingu’s forest ... ประตูโทริอิขนำดใหญ่ 
ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของศำลเจำ้เมจิ เป็นโทริอิท่ีท ำจำกไมมี้ควำมสูง 12 เมตร, ควำมกวำ้ง 17 เมตร, น ้ ำหนกั 13 ตนั และมี
ขนำดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “ถนนอโิช นามกิ”ิ หรือ “กงิโกะ อเวนิว” เป็นหน่ึงในสถำนท่ียอดนิยมในกำรชมใบไมเ้ปล่ียนสีของตน้
แปะก๊วย ในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีใบของตน้แปะก๊วยจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองอร่ำมสวยงำม ทั้งสองขำ้งทำงใตต้น้ไม้
จะเตม็ไปดว้ยใบไมท่ี้ร่วงหล่นลงมำเหมำะแก่กำรเดินเล่นพกัผ่อนหยอ่นใจถนนทั้งสองขำ้งทำงของถนนเส้นน้ีจะมีร้ำน
คำเฟ่ท่ีท ำระเบียงยื่นออกมำเพ่ือนั่งชมตน้ไม ้โดยเฉพำะในช่วงท่ีใบตน้แป๊ะก๊วยเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองคนจะมำนั่ง
พกัผอ่นจิบกำแฟทำนอำหำรกนัเยอะมำกนอกจำกน้ียงัถูกใชเ้ป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตร์หลำยเร่ืองดว้ยกนั 

ก่อนกลบัมุ่งหน้ำสู่ย่ำนชอ้ปป้ิง “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวยัรุ่นท่ีทนัสมยัสุด ๆ ชำวปลำดิบ ให้ท่ำนไดต่ื้นตำต่ืนใจกบั 
“แฟช่ัน” หลำกหลำยสไตล์ท่ีท่ำนจะไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมำก่อน ไม่ว่ำจะเป็นเทรนด์ท่ีเสมือนหลุดออกมำกจำกใน
หนงัสือกำร์ตูนช่ือดงั อำทิ ซำกรุะ สำวนอ้ยมหัศจรรย,์ ลำมู ทรำมวยัจำกต่ำงดำว, แม่มดนอ้ยโดเรมี เป็นตน้ หรือบำงท่ีก็
หลุดมำกจำกเกมส์เพลย ์, แต่งเลียนแบบดำรำ-นกัร้องท่ีคลัง่ไคล ้ หรืออำจจะแต่งกำยให้ดูเหมือนมำจำกนอกโลกเลยก็มี 
… อิสระให้ท่ำนได้เลือกเดินชมควำมแปลกประหลำดท่ีหำชมไม่ไดใ้นชีวิตประจ ำวนั ส ำหรับท่ำนท่ีช่ืนชอบกำร 
“ช้อปป้ิง” สำมำรถเดินเลือก “ชมและซ้ือ”  สินคำ้มำกมำยท่ีมีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดงั” หรือ “แฮนด์เมด” ท่ีท่ำนจะไดเ้ป็น
เจำ้ของเพียงผูเ้ดียวในโลกท่ี “ถนนเทคาชิตะ” ซ่ึงครำคร ่ ำไปดว้ยผูค้นมำกมำยและสินคำ้หลำยหลำยแบบให้ท่ำนได้
เลือกสรรกนัตำมอธัยำศยั 

*** เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือกลำงวันและมื้อเย็น อิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนเลือกชิมร้ำนอร่อยจำก
ร้ำนค้ำต่ำง ๆ *** 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ” 
วนัทีห่ก สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ    

0020  เดินทางจากสนำมบินฮำเนดะ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 661 

0525S  ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 
 

 
 

 
 

*** ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกคำ้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ำรวจเสน้ทำงเท่ำนั้น หำกท่ำนถูก

เจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของทำงประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ถอืเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ควำมรบัผิดชอบของทำงบริษทั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะคืนค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่ำน *** 

***หนงัสือเดินทำงตอ้งเหลืออำยุกำรใชง้ำนไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน*** 



อตัรำค่ำบริกำร เดินทำงวนัท่ี 19 - 24 ตุลำคม 2562 
ผูใ้หญ่                                                                               ท่ำนละ 45,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่ำน)                              ท่ำนละ 41,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)              ท่ำนละ 41,900.- บำท 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่ำนละ 34,900.- บำท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่ำนละ 6,000.- บำท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่ำนละ 15,000.- บำท 

 

 

***กรุณำอ่ำนเงือ่นไขดำ้นล่ำงก่อนช ำระมดัจ ำทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส ำเนำพำสปอรต์ก่อนกำรเดินทำง 30 วนันะคะ*** 

 



 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันำจร ตำมเสน้ทำงและสำยกำรบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  
2. ค่ำท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตำมโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่ำอำหำร, ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
4. ค่ำใชจ่้ำยของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัท่ำนในตลอดกำรเดินทำง 
5. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหวำ่งกำรเดินทำงในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั  อำทิ ค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซกัรีด, ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
3. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง 
4. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงท่ีทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำรำคำ 1,655 บำท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    
 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 

 



การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ ำทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่ำใชจ่้ำยเบ้ืองตน้ 5,000 บำท 
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจำกทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-25 วนั ขอเก็บค่ำใชจ่้ำย 50% ของรำคำค่ำทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 15 วนั ขอเก็บค่ำใชจ่้ำย 100% ของรำคำค่ำทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทำงช่วงเทศกำลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมดัจ ำท่ีนัง่ 

กบัสำยกำรบินและค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ 
ค่ำทวัร์ทั้งหมด ไม่วำ่ยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำ และฟังผลวซ่ีำหลงัจำกวนัท่ีทำงบริษทั ฯ ไดด้ ำเนินกำรออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถำ้วซ่ีำไม่ผำ่น ทำงบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่ำตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมำณ 25,000 บำท แต่จะข้ึนอยูก่บัรำคำตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรำยกำรเดินทำง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำทวัร์ไม่วำ่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ 
 

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนำ้รำยกำรและรำคำอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม เน่ืองจำกภยัธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ, ปัญหำกำรจรำจรอบุติัเหต,ุ กำรเมือง, สำยกำรบิน, อตัรำแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหำอ่ืน ๆ โดยทำงบริษทั ฯ จะแกไ้ขและค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด 

2. ทำงบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่กำรออกนอกประเทศ / หำ้มเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น / กำรน ำส่ิงของผิดกฎหมำย / เอกสำรกำร
เดินทำงไม่ถูกตอ้ง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชำติ และกำรยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติต่ำง ๆ ทำงบริษทั ฯ สำมำรถคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทำงสำยกำรบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ ำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินหำกเกิดส่ิงของสูญหำยอนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม
และอุบติัเหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัท่ีนัง่บนสำยกำรบิน หำกลูกคำ้ในกรุ๊ปส่งเล่มพำสปอร์ตไม่ถึง 15ท่ำน ทำงสำยกำรบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนำ้ (PRE CHECK IN) อำจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่ำงบริษทัจะพยำยำมจดัใหส้มำชิกแต่ละ
บำ้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทรำบ!!! ทำงสำยกำรบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หำกท่ำนท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภำยใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมจำกเจำ้หนำ้ท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตัว๋ 
เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลำบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

7. ส ำหรับกำรเดินทำงช่วงปีใหม่ เทศกำลวนัหยดุยำวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อำจเจอปัญหำรถติด คนแน่นตำมสถำนท่ีท่องเท่ียว 
ต่ำง ๆ ร้ำนอำหำรคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนำวฟ้ำมืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้ำนคำ้จะปิดบำงส่วน ร้ำนอำหำรปิดเร็วกวำ่ปกติ 
ขอใหท่้ำนท ำควำมเขำ้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจำกโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนำดค่อนขำ้งเลก็ เรียนแนะน ำวำ่ใหจ้องหอ้งพกัส ำหรับ 2-3 คน / หอ้ง หำกท่ำนจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งกำรเปล่ียนภำยหลงัอำจไม่มีหอ้งวำ่ง ส ำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวำ่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋ำ ขอควำมร่วมมือจำกทุกท่ำนดูแลกระเป๋ำของตวัท่ำนเอง บำงโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขำ้งแคบ รถบสัไม่สำมำรถจอดหนำ้โรงแรมไดจ้ ำเป็นตอ้งลำกกระเป๋ำไปเองจนถึงโรงแรม 



10. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยกุำรใชง้ำนเหลือมำกกวำ่  6 เดือน 

11. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทั ฯ แลว้ ทำงบริษทั ฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่ำง ๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง... 


