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HD_(JP030)โตเกียว-ใบไม้เปล่ียนสี (TG) 6 วนั 3 คืน  ปรับราคา 

 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดินทาง 10 – 15 ธ.ค. 57 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ

21.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูม ิชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C  
   พบกบัเจา้หนา้ที่ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ C  
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารขึ้น

เคร่ือง ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 45 นาที *** 
23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 642  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
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วันที่สอง นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ท  

07.35 น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็ค
สมัภาระ น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซ่ึงถือว่าเป็นสถานที่พกัผ่อนหยอ่นใจที่มีช่ือเสียงและ
ไดรั้บ ความนิยมมากที่สุดแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่าน “ล่องเรือโจรสลัด”   สมัผสัความงามราวกบัภาพวาดของทิวทศัน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” เชิญท่านเลือกหา
มุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพือ่บนัทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั น าท่านมุ่งหน้า
สู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก”  ชมบ่อน ้ าแร่ก ามะถนัที่สามารถตม้ไข่ไหสุ้กไดพ้ร้อมชิม “ไข่ด า” โดย
เช่ือกนัวา่ เม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าใหมี้อายยุนืยาวขึ้น 7 ปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์
เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไวด้ว้ยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ที่ไดร้วบรวมกว่า 
165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive 
Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา้Home 
Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่ง
รองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินคา้ ที่รวมไวใ้นพื้นที่กว่า 
400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของคนญี่ปุ่ นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงกันตาม
อธัยาศยั  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น 
ที่พัก : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 
หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่ นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะ ฮักไก –ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ (ชมใบไม้เปลีย่นสี) – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟที่มีลกัษณะงดงาม
ที่สุดในโลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี น าท่านขึ้น
สัมผสับรรยากาศและกล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศ



                         

3 

HD_(JP030)โตเกียว-ใบไม้เปล่ียนสี (TG) 6 วนั 3 คืน  ปรับราคา 

เอือ้อํานวย) อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินคา้พื้นเมือง
และขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศยั  
จากนั้นน าท่านสู่ โอชิโนะ  ฮักไก   บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัเป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามที่สุดอีกจุดหน่ึงซ่ึง
เป็นที่ไดรั้บความนิยม จากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นเป็นอยา่งมากและที่น่ียงัมีบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิอนัแสนบริสุทธ์ิซ่ึง
เกิดจากน ้ าฝนไหลผา่นดา้นบนภูเขาไฟฟูจิและผา่นเขา้มาภายใน และสุดทา้ยไหลลงสู่ดา้นล่างซ่ึงใชเ้วลายาวนาน
ถึง 3 - 4 ปี ซ่ึงน ้ าในบ่อน้ีชาวบา้นเช่ือกนัว่าถา้น ามาด่ืมนอกจาก จะไดค้วามสดช่ืนจากการล้ิมรสน ้ าอนัสะอาด
บริสุทธ์ิแลว้ ยงัจะท าใหสุ้ขภาพแขง็แรงและจะมีโชคดีอีกดว้ยที่น่ีท่านสามารถซ้ือของที่ระลึก จากร้านคา้ที่ตั้งอยู่
ภายในบริเวณน้ีอยา่งเพลิดเพลินสุขส าราญ น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ เพื่อชมใบไม้เปล่ียนสี 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ในแถบน้ีใบไมจ้ะเปล่ียนสีเป็นสีแดงอมส้มประมาณปลายเดือน
ตุลาคม (ช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่ละปี ซ่ึงขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และ
อุณภูมิ) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่ น ที่คลาคล ่ าไปด้วยผูค้น และ
เทคโนโลยลี  ้ายคุมากมาย และเพือ่เป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดวัยการพาตะลุยยา่นชอ้ปป้ิงชั้นน าของ
ชาวญี่ปุ่ นที่ถือวา่เป็น “แหล่งอพัเดทเทรนด”์ ของชาวปลาดิบ ณ ยา่นการคา้ “ชินจูกุ” หรือ “ศูนยก์ลางที่สองแห่ง
นคร”  ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิ
เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และ
เคร่ืองส าอาง เป็นตน้  
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่างๆ ในย่านชินจูก ุ*** 
ที่พัก : OMORI TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  โตเกียว – อิสระช้อปป้ิง หรือ เลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม  
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลอืกช้อปป้ิงตามย่านดงัของกรุงโตเกียว โดยการน่ังรถไฟตะลุยมหานครโตเกยีว 
(ไม่รวมค่ารถไฟ) โรงแรมที่พกัจะอยูใ่กลก้บั “สถานีรถไฟ” ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเที่ยวในยา่นชอ้ปป้ิง
ช่ือดังของโตเกียวไม่ว่าจะเป็น “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวยัรุ่นที่ทนัสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ต่ืนตาต่ืนใจกับ 
“แฟชัน่” หลากหลายสไตลท์ี่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่วา่จะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจาก
ในหนงัสือการ์ตูนช่ือดงั อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย ,์ ลามู ทรามวยัจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นตน้ 
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หรือบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย,์ แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลัง่ไคลห้รืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมา
จากนอกโลกเลยก็มี อิสระใหท้่านไดเ้ลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวนั ส าหรับ
ท่านที่ช่ืนชอบการชอ้ปป้ิงสามารถเดินเลือกชมและซ้ือสินคา้มากมายที่มีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดงั” หรือ “แฮนด์
เมด” ที่ท่านจะไดเ้ป็นเจา้ของเพียงผูเ้ดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ”  ซ่ึงคราคร ่ าไปดว้ยผูค้นมากมายและสินคา้
หลายหลายแบบให้ท่านไดเ้ลือกสรรกนัตามอธัยาศยั “ชิบูย่า” ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียว ... 
ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านคา้มากมายมากกว่า 100 ร้านคา้ 
และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัที่เป็นสัญลกัษณ์ของยา่นนั้น ... พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือสินคา้มากมาย อาทิ เส้ือผา้ 
เคร่ืองส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า และที่ควรพลาดชม “ของเล่นส าหรับผูใ้หญ่” ... ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบของ
คุณภาพดีราคาประหยดั ตอ้งไม่พลาดที่ “ร้าน 100 เยน” สําหรับท่านที่อยากย้อนวัยสู่ “โลกวัยเยาว์” ***สําหรับ
ท่านใดจะไป “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” สามารถเลือกซ้ือทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟ
ในการเดินทาง) ... โดยทวัร์พิเศษจะน าท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษส์ าหรับคนทุกเพศที่ทุ่มทุนสร้าง
กวา่ 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสมัผสักบัความอลงัการจากจินตนาการอนัหลากหลาย 
ต่ืนตากบัดินแดนตะวนัตก “Western Land” ต่ืนเตน้กบัการล่องเรือผจญภยัผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลวั
ใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกบัการนั่งเรือบุกป่าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสัตว์
ป่านานาชนิด ... แลว้พกัผอ่นอิริยาบถดว้ยการนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนียแ์ลนด์ (ส าหรับทัวร์
เสริม ... จะไม่มีบริการรับกลับที่พัก โดยท่านสามารถรับแผนที่และรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ที่พักจากทาง
ไกด์) 
 
 
 
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิม
ร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว *** 
ที่พัก : OMORI TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า               สวนเมจิ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – วัดอะซากสุะ – ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี – โอไดบะ – ฮาเนดะ    

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
น าท่านเดินทางสู่ สวนเมจิ (MEIJI JINGU GAIEN) ที่น่ีมีตน้อิโจหรือแป๊ะก๊วยเรียงรายอยูเ่ต็ม 2 ทางเดิน กว่า 
140 ตน้ ใบไมสี้เขียวค่อย ๆ ตน้ฮิโจ จะเปล่ียนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลือง และร่วงลงสู่พื้น จนพื้นกลายเป็นสี

ข้อแนะน า !!!  หากท่านมีท่ีเท่ียวท่ีอยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบัทางบริษัทฯก่อนการเดนิทาง เพ่ือทาง 

เจ้าหน้าท่ีฯ จะจดัเตรียมแผนการเดนิทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  
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HD_(JP030)โตเกียว-ใบไม้เปล่ียนสี (TG) 6 วนั 3 คืน  ปรับราคา 

เหลืองดูสวยงาม น่ามองยิ่งนัก ที่น่ีเป็นสวนที่ติดอนัดับสวนสวยแห่งหน่ึงในประเทศญี่ปุ่ น ซ่ึงโดยปกติตั้งแต่
เดือนตุลาคม-ตน้เดือนธนัวาคมของทุกปี จะตรงกบัฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี [ขึ้นกบัสถานที่ในแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่ น] 
สวนแห่งน้ีจะไดรั้บความนิยมจากชาวโตเกียวมาชมใบไมเ้ปล่ียนสีสัน จากสีเขียว เป็นสีเหลืองและสีแดง อิสระ
ท่านจะไดถ่้ายรูปและชมความงามของใบไมท้ี่เปล่ียนสี (ช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่าง
กันไปในแต่ละปี ซ่ึงขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และอุณภูมิ) น าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกซุ่าคนันอน” วดัเก่าแก่ที่สุด
ในโตเกียว เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจา้แม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 
เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ”์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หาก
มีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิ
เซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินคา้พื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้ว
ของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อย
สไตล์ญี่ปุ่ นตามอธัยาศยั พร้อมให้ท่านได ้ เก็บภาพ โตเกียว สกาย ทรี  (ด้านนอก) หรือที่เรียกว่า The New 
Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ที่มีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมือง
โตเกียวมหานครที่มีความเจริญเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก โดยภายในโตเกียว โตเกียว สกาย ทรี มีส่ิงอ านวยความ 
สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่งสัญญาณคล่ืนโทรทศัน์แบบดิจิตลั, วิทย,ุ ระบบเครือข่ายไร้สาย, ห้องส่งสัญญาณ
โทรทศัน์ในโตเกียว, พื้นที่เพือ่การคา้, และจุดชมววิ 2ระดบั อยูท่ี่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ยา่น “โอไดบะ” แผ่นดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถ่มทะเลดว้ยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยลี  ้ ายคุ
และทนัสมยั รวมแหล่งชอ้ปป้ิงและบนัเทิงขนาดใหญ่  อาทิ ชิงชา้สวรรคใ์หญ่ที่สุดของโลก ท่านสามารถลอง
สมัผสับรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว”์ (Rainbow Bridge) พาดผา่นและมีแสงสีของกรุงโตเกียว
ยามค ่าคืนเป็นฉากหลงั รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ชัน่ญี่ปุ่ นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าว (ไม่รวมค่าชิงชา้สวรรค,์ 
ค่าเขา้ชม และเคร่ืองเล่นต่างๆ) รวมถึงยงัมีหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าใหท้่านไดเ้พลิดเพลินในการชอ้ปป้ิง อาทิ “อค
วา ซิต้ี” แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัริมอ่าวโตเกียว ชั้นบนไดจ้  าลองร้านต่างแบบญี่ปุ่ นยอ้นยคุแบบบรรยากาศงานวดั 
อ่าวโตเกียวนับว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่ นที่ไดรั้บการโหวตว่าโรแมนติคที่สุด “Diver City 
Tokyo Plaza” ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิง
ขนาดใหญ่ที่มีร้านคา้ต่าง ๆ มารวมตวักนัถึง 154 ร้าน อาทิ Uni Qlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, 
Diesel ฯลฯ นอกจากการเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ขอแนะน าไฮไลทท์ี่ไม่ควรพลาด คือ  คือการถ่ายรูปคู่กบั
เจา้หุ่นยนต ์GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ซ่ึงขนาดเท่ากบัของจริงดว้ยอตัราส่วน 1:1 มี
ความสูงถึง 18 เมตร “พลัเล็ตทาวน์” ประกอบดว้ยอาคารส านักงานทนัสมยั, ชอ้ปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่, โชวรู์
มรถยนตโ์ตโยตา้ มีรถสวยงามมากกวา่ 300 คนั, สวนสนุกวทิยาศาสตร์ของบริษทัเซงะ, โรงแรม 5 ดาว และศูนย์
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จดัแสดงสินคา้นิทรรศการที่ทันสมัยที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น  ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับ “เมกาเว็ป โตโยต้า 
MEKAWEB TOYOTA” โลกแห่งยานยนตท์ี่น ามาจดัแสดงดว้ยส่ือผสมไดอ้ยา่งน่าสนใจ ตั้งแต่ฮิสทอร่ีการาจที่
จดัแสดงรถยนตโ์ตโยตา้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 70, โตโยตา้ซิต้ีโชวเ์คส และโตโยตา้ยนิูเวียร์ ซิต้ีดีไซน์ โชวเ์คส ที่
จดัแสดงรถยนตโ์ตโยตา้รุ่นปัจจุบนั และรถยนตต์น้แบบแห่งอนาคตรวมทั้งเทคโนโลยอีนักา้วหน้าในโลกยนต์
กรรมส าหรับอนาคต “Venus Fort” ห้างสรรพสินคา้ที่มีกว่า 150 ร้าน แต่งในสไตล์อิตาเลียน และมีการจ าลอง
บรรยากาศให้เหมือนอยู่แถบยุโรป นอกจากน้ียงัมีการสร้างทอ้งฟ้าจ าลองแบบ “Open Space” ที่สามารถ
ปรับเปล่ียนสีสันไดจ้ากระบบคอมพิวเตอร์ ดา้นในจะมีลานน้าพุที่สวยมากโดยทุกหน่ึงชั่วโมงจะมีการแสดง
แสงสีประกอบบทเพลงที่น่าประทบัใจ อีกส่ิงหน่ึงที่พลาดไม่ไดค้ือรูปป้ันสิงโต ที่รอให้นักท่องเที่ยวลองเอามือ
ใส่ปากเพือ่พบกบัความสนุกสนาน 
***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่างๆ*** 
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”  

วันที่หก    สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูม ิ

00.20 น. เดินทางจาก สนามบินฮาเนดะ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 661 
05.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

***********************************************************************************************
*********** 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญ่ีปุ่ นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้แก่ท่าน *** 
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อัตราค่าบริการ เดินทาง 10 - 15 ธ.ค. 57 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                       ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)      ท่านละ 40,900.- บาท 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)  ท่านละ 36,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                          ท่านละ 6,900.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                           ท่านละ 15,000.- บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
2. ค่าที่พกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 
 
การยกเลิก : กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิมัดจํา 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทั้งหมด 
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หมายเหตุ :  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ
อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ดทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ
ต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้า
ประเทศ)  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะ
ด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยนัการมี
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ดงัตอ่ไปนี ้
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต 
เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1.หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยู ่
2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติัการพ านกัระยะสัน้ 
3.ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4.เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ขา่ยคณุสมบติัท่ีจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 


