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 JAPAN SNOW ICE TOKYO  

6 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิไทย BY TG 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง 
9-14 มกรำคม 2563 
23-28 มกรำคม 2563 
6-11 กมุภำพนัธ์ 2563 
20-25 กมุภำพนัธ์ 2563 

 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว อำหำร โรงแรม 
หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ  - - -  

2 สนำมบินฮำเนดะ – ศำลเจ้ำเนซุ – เล่นสก ี– เทศกำลไฟประดับ
ซำกำมโิกะ - ออนเซ็น+ขำปูยกัษ์ 
 

-  
 

TOMINOKO 
HOTEL 

หรือเทยีบเท่ำ 

3 ภูเขำไฟฟูจิ – เจดีย์ชูเรโตะ – ธำรน ำ้แขง็มโิซะทสึจิ –  
แท่งน ำ้แขง็ย้อยอำชิงะคุโบะ– โตเกยีว 

  - SUNSHINE CITY 
PRINCE HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

4 อสิระช้อปป้ิง หรือ เลือกทัวร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์  
**ไม่มรีถบริกำร เดินทำงโดยรถไฟ** 

 - - SUNSHINE CITY 
PRINCE HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

5 วดัอำซะกซุะ – โตเกยีวสกำยทรี (ถ่ำยรูป) – โอไดบะ –  
พพิธิภัณฑ์โมริ ดิจิตอล อำร์ท  – ช้อปป้ิงย่ำนชินจุก ุ–  
สนำมบินฮำเนดะ  

 - -  

6 สนำมบินฮำเนดะ– กรุงเทพฯ - - -  

 
 

 
 



 

 19.45 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 แถว C 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย 

 
หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
เจ้ำหน้ำทีค่อยให้กำรต้อนรับดูแลด้ำนเอกสำร เช็คอนิและสัมภำระในกำรเดินทำง  

 22.45 น.          เหินฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 682 
 

06.55 น.  เดินทางถึง สนำมบินฮำเนดะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านสู่ศำลเจ้ำเนซุ ศาลเจา้แห่งความโชคดี เป็นศาลเจา้เก่าแก่ วา่กนัวา่ถูกสร้างตั้งแต่เม่ือ1900ปีท่ี

แลว้ โดย Yamato Takeru no Mikoto ในเซนดางิ(Sendagi) ต่อมาในยุคเอโดะ โชกุนรุนท่ี5แห่ง
ตระกูลโตคุงาวะ นามว่าโตคุงานวะ สึนะโยชิ ส่ิงก่อสร้างส่วนใหญ่ภายในศาลเจา้สร้างข้ึนในปี 
ค.ศ. 1706 ซ่ึงยงัเหลือรอดมาจนถึงในปัจจุบนั และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นสมบติัทางวฒันธรรม
ท่ีส าคญัแห่งชาติ นอกจากความสวยงามแบบดั้งเดิมแลว้ ศาลเจา้เนซุแห่งน้ียงัมีช่ือเสียงในการชม

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ - - - 

วนัที ่2 สนำมบินฮำเนดะ – ศำลเจ้ำเนซุ – เล่นสก ี– เทศกำลไฟประดับ 
ซำกำมิโกะ - ออนเซ็น+ขำปูยักษ์ 

- เทีย่ง เยน็ 

http://bit.ly/2NMk5YE


ดอกอาซาเลีย (Azalea) หรือท่ีเรียกวา่ดอกซึซึจิ (Tsutsuji) ในภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึงปลูกอยูใ่นสวนบนเนิน
ของศาลเจา้ประมาณ 3,000 ตน้ (ประมาณ 100 สายพนัธ์ุ) โดยจะมีการจดังานเทศกาล Bunkyo 
Azalea Festival (Bunkyo Tsutsuji Matsuri) ส าหรับการชมดอกซึซึจิในช่วงประมาณอาทิตยท่ี์ 2 
ของเดือนเมษายนถึงตน้เดือนพฤษภาคมของทุกปี 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
   จากนั้นน าท่านสู่ ลำนสก ี (พเิศษส ำหรับทุกท่ำน...  ให้ท่ำนสนุกกบัน่ังเล่ือนกระดำน...ฟรี)** 

 หมายเหตุ  อุปกรณ์เคร่ืองเล่นทุกชนิดอ่ืนๆ ไม่รวมอยู่ในรายการค่าทวัร์ ..หากท่านสนใจกรุณา
ติดต่อหวัหนา้ทวัร์ค่ะ***) ให้ท่านไดส้นุกเต็มท่ีกบัการเล่นหิมะ เล่นสกีบนลานหิมะอนัขาวโพลน 
ใหท้่านสนุกกบักิจกรรมต่างๆ บนลานหิมะ ท่ามกลางบรรยากาศอนัหนาวเยน็ สัมผสักบัวิวทิวทศัน์
อนังดงามในช่วงฤดูหนาว 

 
ชมเทศกำลไฟประดับยำมค ่ำคืน ท่านจะไดพ้บกบัการประดบัไฟ ซ่ึงมีช่ือเสียงติดอนัดบัตน้ๆ ของ
ประเทศญ่ีปุ่น การจดัแสดงไฟทั้งสวยงาม, อลงัการ, มีเอกลกัษณ์ และจ านวนไฟท่ีใชจ้ดัแสดงนั้น
มากมายจนนบัไม่ถว้นอีกทั้งการจดัแสดงไฟนั้น ยงัมีการปรับแต่งใหส้วยงามและแตกต่างกนัไปใน
แต่ละปี 

 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม บุฟเฟ่ต์ขำปูยกัษ์ทำนไม่อั้น   

 
น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ “ออนเซน” เพ่ือสุขภำพ และผวิพรรณทีด่ี 



 
 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 จากนั้น เจดีย์ชูเรโตะ(Chureito Pagoda) เป็นเจดียห์้าชั้นบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นเมืองฟูจิโย
ชิดะ(Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลไดอ้ยา่งชดัเจนและงดงาม เจดียน้ี์ตั้งอยูบ่นศาล
เจา้อาราคุระเซนเกน(Arakura Sengen Shrine) ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซ่ึงจาก
ตวัอาคารหลกัของศาลเจา้ตอ้งข้ึนบนัไดไปเกือบ 400 ขั้น 
ท่านสามารถสัมผสัความงดงามของภูเขาไฟฟูจิได้จากท่ีน่ี ให้ท่านได้ถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิ ตาม
อธัยาศยั 

  ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองไซตำมะ 
เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

  ธำรน ำ้แข็งมิโซะทสึจิ สีสันแห่งฤดูหนาว ตั้งอยูภ่ายในบริเวณแม่น ้ าอาระคาวา่ เมืองจิจิบุ จงัหวดัไซ
ตามะ เป็นหน่ึงในสามไฮไลทข์องจุดชมเสาน ้าแขง็ของเมืองจิจิบุ ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ปังมากในฤดูหนาวแบบมาไซตามะ โดยการเกิดข้ึนของธารน ้ าแข็งแห่งน้ีนั้นถือวา่เป็นส่ิงหน่ึงใน

วนัที ่3 ภูเขำไฟฟูจิ – เจดีย์ชูเรโตะ – ไซตำมะ - ธำรน ำ้แข็งมิโซะทสึจิ –  
แท่งน ำ้แข็งย้อยแห่งอำชิงะคุโบะ– โตเกยีว 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของญ่ีปุ่น แมค้วามมหศัจรรยน้ี์จะเกิดจากธรรมชาติลว้นๆ แต่ประหน่ึง
เป็นผลงานศิลปะจากน ้าแขง็อยา่งไรอยา่งนั้นซ่ึงธารน ้าแขง็แห่งน้ี ไม่ไดจ้ะหาดูไดต้ลอด เพราะธาร
น ้าแขง็น้ีจะเกิดข้ึนเฉพาะช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์เท่านั้น 

  ช่วงเวลากลางวนัจะไดช้มความงดงามตามธรรมชาติรังสรรคแ์บบขาวสวา่งไสว ส่วนในช่วงตั้งแต่
เวลา 17:00 – 19:00 น. ในวนัธรรมดาและจนถึง 21:00 น. ในวนัหยดุสุดสัปดาห์ เขาจะมีการเปิดไฟ
หลากสีสันท่ีเคา้เรียกวา่ เทศกาลน ้ าแข็งโอตากิ (Otaki Ice Festival) ซ่ึงก็ท  าให้การชมมีความสวยท่ี
แตกต่างไปจากช่วงกลางวนัอยา่งส้ินเชิง แบบวา่สวยงดงามเจิดจรัสกนัเลยทีเดียว 

   แท่งน ้ำแข็งย้อยอำชิงะคุโบะ เกิดข้ึนโดยคนทอ้งถ่ินท่ีใชน้ ้ าจากภูเขาไหลมาตามทางลาด กวา้ง 200 
เมตร สูง 3 เมตร เป็นศิลปะจากน ้ าแข็งท่ีใหญ่โตมโหฬารอยา่งมาก ทิวทศัน์ภูเขาทั้งลูกถูกแช่แข็ง
เป็นภาพท่ีสวยงามอยา่งมาก ตอ้นรับผูม้าเยอืนดว้ยววิท่ีสวยงามของภูเขาขนาดใหญ่ซ่ึงเพียงพอท่ีจะ
ท าให้ผูม้าเยี่ยมชมลืมความหนาวเย็นไปได้เลย เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศแสนโรแมนติกท่ี
แตกต่างจากช่วงกลางวนั การแสดงไฟอิลูมิเนชัน่ พร้อมเสียงดนตรีบรรเลงเบาๆ ทุกวนัศุกร์ วนั
เสาร์ และวนัอาทิตย ์

  น าท่านเดินทางสู่เมืองโตเกยีว 
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
อิสระเต็มวันหรือ ซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  เต็มวนั ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทำงโดย
รถไฟตลอดวนั (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร์) 
เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใช้
ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผสักบัเคร่ืองเล่นในหลาย
รูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั 
HAUNTED MANSION บา้นผีสิง, ต่ืนเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั 
JUNGLE CRUISE, เท่ียวบา้นหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 
BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY  

**รำคำ ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 2,800 บำท 
**รำคำ เด็ก 4-11 ปี ท่ำนละ 2,300 บำท 

วนัที ่4 อสิระช้อปป้ิง หรือ เลือกทวัร์เสริมดิสนีย์แลนด์ เช้ำ - - 



ส าหรับท่านท่ีเลือกท่ีจะอิสระในเมืองโตเกียว  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจาก
มคัคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปป้ิงในย่านการคา้อนัทนัสมยัของมหานคร
โตเกียวศูนยร์วมวยัรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงช่ือดงั  
ย่ำนฮำรำจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวท่ีเป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยัรุ่นญ่ีปุ่น
เพลิดเพลินกบัการชอ้บป้ิงกบัร้านคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซนัโด  
ย่ำนชิบูย่ำ ย่านวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยั
ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านคา้มากมาย มากกวา่ 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัท่ี
เป็นสัญลกัษณ์ของยา่นนั้น  

         เทีย่ง   อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศัย  
อสิระเต็มวนัหรือ ซ้ือทวัร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์  

 ค ่ำ                 อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัย 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ วัดอำซำกุซะ  คันนอน หรือวดัเซนโซจิ วดัท่ีมีช่ีอเสียงของเมือง
 โตเกียว มีลกัษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเขา้ชั้นนอกท่ีเรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้า
สายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้
สายลมท าหน้าท่ีเป็นทวารบาล อยู่สองขา้งประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัดา้นในวดั  เป็น
ถนนความยาวประมาณ  200 เมตร  เรียกวา่ Nakamise สองขา้งทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญ่ีปุ่น 
อาทิ ชุดยูกะตะ พดั ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวกั เคร่ืองลาง ของท่ีระลึกของญ่ีปุ่นทุกชนิด ขนม
ญ่ีปุ่น ไอศรีม และอีกมามาย และเม่ือผ่านประตูหลกั Hozomon เขา้มาก็จะถึงลานดา้นหน้า ตรง
กลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู ่ขา้งกระถางมีท่ีลา้งมือคลา้ยกบัวา่ให้ช าระร่างกายให้ บริสุทธ์ิ ก่อน
ไหวพ้ระ และเม่ือจุดธูปแล้ว คนญ่ีปุ่นมกัจะเอามือกวกัควนัธูปเข้าหาตวั ด้วยเช่ือว่าจะช่วยให้
สุขภาพแขง็แรงสติปัญญาดี, เงินทองไหลเขา้กระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหนา้สู่อารามหลกัท่ีโอ่อ่าและสงบ
เงียบ ด้านข้างอารามเป็นเจดีย ์5 ชั้น และศาลเจา้ซ่ึงสร้างข้ึนโดย โชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ ใน
ศตวรรษท่ี 17 พร้อมใหท้่านไดเ้ก็บภาพ โตเกยีว สกำยทรี (ด้ำนนอก) หรือท่ีเรียกวา่   The New 
Tokyo  Tower   แลนด ์ มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ท่ีมี ความสูงถึง 
634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหานครท่ีมีความเจริญเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก โดย ภ า ย ใ น โ ต เ กี ย ว 
สกายทรี มีส่ิงอ านวยความ สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่งสัญญาณคล่ืนโทรทศัน์ แบบดิจิตลั, วิทยุ, 

วนัที ่5 วดัอำซะกุซะ – โตเกยีวสกำยทรี (ถ่ำยรูป) – โอไดบะ 
พพิธิภัณฑ์โมริ ดิจิตอล อำร์ท  – ช้อปป้ิงย่ำนชินจุกุ – สนำมบินฮำเนดะ 

เช้ำ - - 



ระบบเครือข่ายไร้สาย, หอ้งส่งสัญญาณโทรทศัน์ในโตเกียว, พื้นท่ีเพื่อการคา้,  แ ล ะ จุ ด ช ม วิ ว  2
ระดบั อยูท่ี่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร   
น าท่านเดินทางสู่ TEAMLAB BORDERLESS พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลถาวรแห่งแรกของทีม
แล็บน้ีเปิดโอกาสให้เราไดส้ัมผสักบัการผสมผสานของเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของดิจิทลัและงาน
ศิลปะ ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในโตเกียว  
ซ่ึงแตกต่างจากพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีเราไดแ้ต่ยืนมองเฉยๆ teamLab Borderless เราสามารถเป็นส่วน
หน่ึงของศิลปะ ทั้งยงัตอ้งเอาร่างกายเขา้แลกเพื่อสร้างความงามท่ียิ่งๆ ข้ึนไปของแต่ละช้ินงาน เช่น 
การร่วมกนักระโดดในห้อง Boing Boing Universe ท่ียิ่งกระโดดยิ่งเกิดดวงดาวต่างๆ ไปจนถึง
จกัรวาล หรือ Forest Lamp ป่าแห่งโคมไฟส่องสวา่งท่ีโคมไฟจะเปล่ียนสีตามการเคล่ือนไหวของผู ้
เขา้ชม หรือภาพสัตวป่์าท่ีเดินอยูต่ามผนงั เราสามารถเอามือลูบเพื่อใหข้นร่วงออกมากลายเป็นกลีบ
ดอกไมแ้สนสวย 

 
 
 

จากนั้นน าท่านสู่ ย่ำนโอไดบะ(Odaiba) คือเกาะท่ีสร้างข้ึนไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบนัเทิง
ต่างๆในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลังของปี 1990 
นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความ
อุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีสีเขียว 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั อิสระตำมอธัยำศัย  
  จากนั้น ห้ำงสรรพสินค้ำไดเวอร์ซิตี้โตเกียว(DiverCity Tokyo Plaza) ห้างสรรพสินค้าท่ี

เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของย่านโอไดบะ(Odaiba)ในเมืองโตเกียว(Tokyo) ส่ิงท่ีท าให้ห้างน้ีดงั
สุดๆตอ้งยกใหเ้จา้หุ่นยนต์กนัดั้มขนาดใหญ่ยกัษท่ี์ตั้งตระหง่านอยูด่า้นหนา้น่ีเอง เรียกไดว้า่ถา้มาโอ
ไดบะแลว้ไม่แวะมาปักหมุดห้างน้ีน่ีพลาดอยา่งแรง บอกเลยว่าขนาดไม่ไดเ้ป็นสาวกเจา้หุ่นกนัดั้ม
ยงัอดท่ีจะต่ืนตาต่ืนใจไปดว้ยไม่ไดจ้ริงๆ โดยห้างสรรพสินคา้ไดเวอร์ซิต้ีโตเกียวไดเ้ปิดให้บริการ
เม่ือปี 2012 ภายในมีร้านคา้ ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิงเพียบ แต่ท่ีเด่นสุดก็ตรงมีส่วนนิทรรศการ
เล็กๆอยูบ่นชั้น 7 ใหค้นท่ีช่ืนชอบการ์ตูนกนัดั้มเป็นพิเศษไดม้าช่ืนชมอีกดว้ย ตวัหุ่นยนตห์นา้ห้างๆ
ไม่ไดมี้ไวเ้ล่นๆ เพราะในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต ์เสียงประกอบ และขยบัหวั
ได ้น่าต่ืนตาต่ืนใจไม่นอ้ยเลย 
จากนั้น ย่ำนชินจูกุ(Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวง
โตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็น
เหมือนศูนยก์ลางของของย่านน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีท่ีคึกคกัท่ีสุดในญ่ีปุ่น ในแต่ละวนัมีผูค้น
จ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนท่ีใชบ้ริการสถานีแห่งน้ี ทางดา้นตะวนัตกยา่นน้ีท่ีเต็มไปดว้ยตึกระฟ้า



หลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้น ตึกแฝดท่ีเป็นส านกังานรัฐบาลซ่ึงดา้นบนของตึกน้ีเปิดให้ประชาชม
เขา้ชมฟรี ส่วนทางดา้นตะวนัออกนั้นคือ คาบูกิโชะ เป็นย่านท่ีเต็มไปดว้ยห้างสรรพสินคา้, ร้าน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อยา่ง Big Camera และยา่นบนัเทิงยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัย 
   ถึงเวลำอนัสมควรน ำท่ำนสู่ สนำมบินฮำเนดะ 
 

      00.20 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
      04.50 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร      

วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลด 
ผู้ใหญ่ / เด็ก 

9-14 มกรำคม 63 46,900 43,900 40,900 8,900 -13,000.- 

23-28 มกรำคม 63 46,900 43,900 40,900 8,900 -13,000.- 

6-11 กมุภำพนัธ์ 63 46,900 43,900 40,900 8,900 -13,000.- 

20-25 กมุภำพนัธ์ 63 46,900 43,900 40,900 8,900 -13,000.- 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,900 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 
 
 
 
 

วนัที ่6 สนำมบินฮำเนดะ– กรุงเทพฯ - - - 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่18 ก.ย. 2562  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำงสำย

กำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 

อตัรำนีร้วม 



 บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 
 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 
    
 
 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
  ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
        ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
  รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 

 
 
  
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  20,000 บาท  
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 
  
  

***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 

 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    หกัเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจ าจ  านวนเตม็ทั้งหมด 

เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ 

อตัรำนีไ้ม่รวม 



 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 
*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 
หมำยเหตุ.. (ส ำคัญมำก ผู้โดยสำรทีเ่ดินทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดินทำง 



1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
 
 

 
  

โปรดตรวจสอบพำสปอร์ตของท่ำน พำสปอร์ตต้องมอีำยุไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนขึน้ไป  
ต้องครอบคลมุถึงวนัเดินทำงกลบัถึงประเทศไทย 

และเหลือหน้ำพำสปอร์ตส ำหรับประทบัตรำเข้ำออกประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน้ำ 
หำกท่ำนไม่ตรวจสอบพำสปอร์ตของท่ำนล่วงหน้ำ และหำกเกดิปัญหำใดๆ ไม่ว่ำสำเหตุใดๆ กต็ำม  

ทำงบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในทุกๆ กรณี 
 
 
 
 
 
 



 


