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By Thai Airways (TG) Osaka- Tokyo 6day / 3night 
 ขอพร “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปส ำริด “วดัโทไดจิ” ในวหิำรไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 น ำท่ำนด่ืม “น ำ้ศักดิ์สิทธ์ 3 สำย” แห่ง “วดัคิโยมิสึ” ท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือชิง 7 ส่ิงมหศัจรรยใ์นปี 2008 

 ชมควำมอลงักำรของ “ปรำสำททอง” อนัเล่ืองช่ือจำกกำร์ตูนดงั “อคิคิวซัง” 
 สัมผสัควำมสมบูรณ์ของธรรมชำติท่ี “วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลดัที่ทะเลสำบอำชิ” 
 ชมควำมอศัจรรยข์องหุบเขำนรกและชิมไข่ด ำท่ี “หุบเขำโอวำคุดำนิ” 
 ช่ืนชมควำมงำมของ “ภูเขำไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์อนังดงำมโดดเด่นท่ีสุดในโลกอีกแห่งหน่ึง  
 ชมบ่อน ้ำศกัด์ิสิทธ์ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้ำท่ี 8 ซ่ึงเกิดจำกกำรละลำยของหิมะจำกภูเขำไฟฟูจิ 

 นมสักำรเจำ้แม่กวนอิมทองค ำภำยใน “วดัอำซะกุซ่ำคนันอน” ซ่ึงนบัวำ่เป็นวดัท่ีมีควำมเก่ำแก่ท่ีสุดในโตเกียว 

 ชอ้ปป้ิงจุใจยำ่นสุดฮิตท่ียำ่น “ชินจูกุ / โอไดบะ” แหล่งชอ้ปท่ีรวมสินคำ้ไวห้ลำกหลำย 

 
 
 
 
 
 

    
สะสมไมล์กบักลุ่ม Star Alliances 50 % 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 25-30ก.ค. 
1-6ส.ค. / 22-27ส.ค. 
 
 
 
 

39,900.- 

       
    Kiyomitsu Temple              Kinkakuji Castle                          Hakone                             Diver City 
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วนัที่หน่ึง           กรุงเทพฯ 

20.00น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวำ่งประเทศขำออก (ช้ัน 4) ณ เคำน์เตอร์ D (ใกลก้บัประตูทำงเขำ้
หมำยเลข 2)พบกบัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก ณ บริเวณหนำ้เคำน์เตอร์ D *** หมำยเหตุ : 
เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ี และไม่มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง ดังน้ัน
ผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

23.30น.  ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 622 
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง โอซำก้ำ - นำรำ – วดัโทไดจิ - เกยีวโต – วดัคิโยมิสึ – ปรำสำททอง - ช้อปป้ิงซำคำเอะ – นำโกย่ำ 

07.30น. ถึงสนำมบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอำทิตย์อุทัย ... ผำ่นพิธีศุลกำกรและตรวจคนเขำ้เมือง พร้อมตรวจเช็ค
สัมภำระน ำท่ำนกรำบนมสักำรขอพรพระพุทธรูปส ำริดท่ีเก่ำแก่ตั้งแต่สมยัคริศตวรรษท่ี 18 ณ“วัดโทไดจิ” ... ชม 
“วิหำรไม้” ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และเพลิดเพลินกบัควำมน่ำรักของฝงูกวำงมำกมำยท่ีปล่อยให้อยูต่ำมธรรมชำติ
พร้อมป้อนอำหำรใหก้บักวำงท่ี“สวนกวำง”  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 
หลงัอำหำรน ำท่ำนมุ่งหนำ้สู่ “เกยีวโต” เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มำกวำ่ 1,000 ปี ... เพื่อน ำท่ำน
เดินทำงสู่ “วัดคิโยมิสึ” วดัท่ีสร้ำงดว้ยท่อนซุงขนำดมหึมำ ตั้งตระหง่ำนอยูบ่นเนินเขำสูง ... น ำท่ำนกรำบขอพร
พระเพื่อควำมเป็นสิริมงคลในวิหำรและเชิญท่ำนด่ืมน ้ ำศกัด์ิสิทธ์ิท่ี “น ้ำ 3 สำย” ท่ีเช่ือกนัว่ำถ้ำด่ืมแล้วจะเกิด
ควำมเป็นสิริมงคลในดำ้น “ควำมร ่ำรวย ควำมมีช่ือเสียง และ มีสุขภำพดี” ... อิสระให้ท่ำนไดบ้นัทึกภำพควำม
งำมของทิวทศัน์ ... แลว้เพลิดเพลินท่ี “ถนนสำยกำน ้ำชำ” ให้ท่ำนไดเ้ลือกชมและซ้ือสินคำ้พื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียง
มำกมำย อำทิเช่น เคร่ืองป้ันดินเผำ, เคร่ืองเซรำมิค,อุปกรณ์ชงชำ-ชุดกำน ้ ำชำ, ชุดกิโมโน, ชุดยกูำตะ, ชุดจิมเปอิ, 
พดั ชำ และ รวมทั้งสินคำ้พื้นเมืองเล่ืองช่ือมำกมำย ... จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำททอง” หรือท่ีเรียกว่ำ 
“ปรำสำทคินคำคุจิ” ร่วมยอ้นร ำลึกถึงท่ำนโชกุนจำกกำร์ตูนเร่ืองดงั “เณรน้อยเจ้ำปัญญำ - อิคคิวซัง” ... อิสระให้
ท่ำนไดช่ื้นชมควำมงำมของตวัปรำสำทโดยรอบท่ีปิดดว้ยทองค ำเปลว พร้อมด่ืมด ่ำกบัควำมสะอำดใสของ “สระ
น ำ้” ท่ีสำมำรถสะทอ้นให้เห็นภำพตวัปรำสำทไดอ้ยำ่งงดงำม ... สมควรก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงต่อโดยรถโคช้ไป
ยงั “นำโกย่ำ” เมืองใหญ่อนัดบั 3 รองจำกโอซำกำ้ ท่ีเจริญไปดว้ยแหล่งธุรกิจและโรงงำนอุตสำหกรรม ... เพื่อน ำ
ท่ำนเดินทำงสู่ “ย่ำนซำคำเอะ” ซ่ึงเป็นยำ่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยำมรำตรี จะมีสินคำ้แบรนด์เนมจำกทัว่ทุก
มุมโลกมำวำงขำยท่ีถนนสำยน้ี นอกจำกนั้นยงัมี ห้ำงสรรพสินคำ้ ร้ำนอำหำร ท่ีบ่งบอกถึงควำมมีระดบัซ่ึงมีให้
ทุกท่ำนไดเ้ลือกอยำ่งมำกมำย ... นอกจำกน้ียงัมีจุดชมวิวท่ีท่ำนจะสำมำรถมองเห็นถนนสำยน้ีและตวัเมืองนำโก
ยำ่อยำ่งชดัเจน คือท่ีตึกทีวขีองนำโกยำ่ (ไม่รวมค่ำเข้ำชม 600 เยน/ท่ำน) ซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยโตเกียว ทำวเวอร์ แต่
มีอำยเุก่ำแก่มำกกวำ่ ... อิสระใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ตำมอธัยำศยั 
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*** เพื่อให้ท่ำนไดใ้ช้เวลำไดอ้ย่ำงคุม้ค่ำอำหำรม้ือเยน็อิสระตำมอธัยำศยั ... ให้ท่ำนไดเ้ลือกชิมร้ำนอร่อยจำก
ร้ำนคำ้ต่ำงๆ ในยำ่นซำคำเอะ *** 
ทีพ่กั : Nagoya Sakae Tokyu Hotel หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ำม วนอุทยำนฮำโกเน่ – หุบเขำโอวำคุดำนิ – โกเทมะเอ้ำเลต็ – อซิำว่ำ 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้  ท่ีหอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่” ซ่ึงถือว่ำเป็นสถำนท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีมีช่ือเสียงและได้รับ 
ควำมนิยมมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้น ำท่ำนเปล่ียนอิริยำบถเป็นกำร “ล่องเรือโจรสลัด”   สัมผสัควำมงำม
รำวกบัภำพวำดของทิวทศัน์ของ “ทะเลสำบอำชิ” (ใช้เวลำล่อง 30 นำที) ... เชิญท่ำนเลือกหำมุมถูกใจบริเวณ 
“ดำดฟ้ำเรือ” เพื่อบนัทึกภำพควำมงำมของทะเลสำบท่ีมีภูเขำไฟฟูจิเป็นฉำกหลงั 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (3) 
หลงัอำหำรน ำท่ำนมุ่งหนำ้สู่ “หุบเขำโอวำคุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” ชมบ่อน ้ ำแร่ก ำมะถนัท่ีสำมำรถตม้ไข่ไห้
สุกไดพ้ร้อมชิม “ไข่ด ำ” โดยเช่ือกนัวำ่เม่ือกินไข่ด ำ 1 ฟอง จะท ำให้มีอำยุยืนยำวข้ึน 7 ปี ... จำกนั้นน ำท่ำน
เดินทำงสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เลท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมำไวด้้วยกันบนหุบเขำริม Tomei 
Expressway ท่ีเช่ือมระหวำ่ง ภูเขำฟูจิ-อุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่กบัมหำนครโตเกียว ให้ท่ำนไดอิ้สระกบักำรเลือก
ซ้ือเลือกชมสินคำ้ท่ีไดร้วบรวมกวำ่ 165 แบรนด์ดงัไม่วำ่จะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, 
Versace, Gap และอีกมำกมำย หมวดสินคำ้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินคำ้
Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ ... นอกจำกน้ียงัมีหมวดสินคำ้
อ่ืนๆ อยำ่งรองเทำ้ กระเป๋ำ เส้ือผำ้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละรำคำถูกกวำ่ในห้ำงสรรพสินคำ้ท่ีรวมไวใ้น
พื้นท่ีกวำ่ 400,000 ตำรำงฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งกำรชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพำะให้ท่ำนไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนั
ตำมอธัยำศยั ... สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกัพร้อมทั้งอำบน ้ ำแร่ธรรมชำติเพื่อสุขภำพ ท่ำนจะได้
พกัผอ่นกบักำรลองอำบ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ำแร่ในไสตลญ่ี์ปุ่นและพกัผอ่นอยำ่งเตม็อ่ิม 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพเิศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” เป็นท่ีรู้จกัของคนญ่ีปุ่นอีกช่ือก็คือ“ปูมัตสึบะ” ให้ท่ำนไดล้ิ้มรส
ปูน ้ ำเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บกำรกล่ำวขำนจำกนกัโภชนำกำรญ่ีปุ่นว่ำเป็นปูน ้ ำเยน็ท่ีเน้ือมีรสชำติ
อร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ำรับประทำนใหท้่ำนไดอ่ิ้มอร่อยแบบไม่อั้น 
ทีพ่กั : Hotel Route Inn Kawaguchiko หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอำหำรไม่ควรพลำดประสบกำรณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ”เพื่อสุขภำพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ ำแร่ใน
ไสตล์ญ่ีปุ่นให้ท่ำนไดพ้กัผ่อนอย่ำงเต็มอ่ิม ซ่ึงชำวญ่ีปุ่นเช่ือว่ำน ้ ำแร่ธรรมชำติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
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วนัทีส่ี่  ภูเขำไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค หรือ ชมทุ่งดอกไม้ลำเวนเดอร์ - โตเกยีว - ช้อปป้ิงชินจูกุ – โตเกยีว 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้  ท่ีหอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอำทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขำไฟท่ีมีลกัษณะงดงำม
ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง โดยมีควำมสูงประมำณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขำตลอดทั้งปี ... น ำท่ำนข้ึน
สัมผสับรรยำกำศและกล่ินอำยอย่ำงใกลชิ้ดท่ี “สถำนีที่ 5” บนระดบัควำมสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อำกำศ
เอือ้อ ำนวย) อิสระให้ท่ำนไดบ้นัทึกภำพควำมงำมของภูเขำไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้ำพืน้เมือง
และขนมอร่อย” มำกมำยตำมอธัยำศยั   

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6) 
หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้ ำท่ีแปดในโอชิโนะ ท่ีเกิดจำกกำรละลำยของหิมะจำกบน
ภูเขำไฟฟูจิมีอำยมุำมำกกวำ่ 1,200 ปี พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบสำมำรถชมดอกไมแ้ละววิของภูเขำไฟฟูจิได ้
(เฉพำะกรุ๊ปวนัท่ี 27 มิ.ย.) หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่ เทศกำร “Lake Kawaguchiko Herb Festival” ซ่ึงในปี
น้ีจดัข้ึนระหวำ่ง 20 มิถุนำยน ถึง 15 กรกฎำคม ... เพื่อน ำท่ำนชมควำมงำมของ “ทุ่งดอกไมล้ำเวนเดอร์” ซ่ึงเป็น
ลำนกวำ้งริมทะเลสำบขนำดใหญ่ท่ีอยูล่อ้มรอบภูเขำไฟฟูจิ และเป็นอีกหน่ึงสถำนท่ีท่องเท่ียวของเมืองท่ีตอ้งไป
เยอืน ... ท่ำนจะสัมผสักบัดอกลำเวนเดอร์ท่ีแข่งกนัชูช่อเบียดกนัแน่นทัว่บริเวณ ส่งกล่ินหอมฟุ้งกระจำยไปทัว่ ... 
อิสระใหท้่ำนไดถ่้ำยภำพแห่งควำมประทบัใจกบัทุ่งดอกไมสี้ม่วง และแซมดว้ยดอกไมน้ำนำพนัธ์ุหลำกสีหลำก
สไตล ์(ข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศ) 
จำกนั้ นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญ่ีปุ่น ท่ีคลำคล ่ ำไปด้วยผู ้คน และ
เทคโนโลยีล ้ำยุคมำกมำย … เพื่อเป็นกำรเอำใจเหล่ำนกั  “Shopaholic” ดวัยกำรพำตะลุยยำ่นชอ้ปป้ิงชั้นน ำของ
ชำวญ่ีปุ่นท่ีถือวำ่เป็น “แหล่งอพัเดทเทรนด์” ของชำวปลำดิบ ณ ยำ่นกำรคำ้ “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลำงที่สองแห่ง
นคร”  ยำ่นควำมเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่ำนเลือก “ชมและซ้ือ” สินคำ้มำกมำย อำทิ
เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ, กลอ้งถ่ำยรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นำฬิกำ, เส้ือผำ้ 
และเคร่ืองส ำอำง เป็นตน้ 
*** เพื่อให้ท่ำนไดใ้ช้เวลำไดอ้ย่ำงคุม้ค่ำอำหำรม้ือเยน็อิสระตำมอธัยำศยั ... ให้ท่ำนไดเ้ลือกชิมร้ำนอร่อยจำก
ร้ำนคำ้ต่ำงๆ ในยำ่นชินจูกุ *** 
ทีพ่กั : Omori Tokyu Hotel หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ  พระรำชวงัอมิพเีรียล – วดัอำซะกุซ่ำคันนอน – โตเกยีว สกำย ทรี - โอไดบะ – ฮำเนดะ 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้  ท่ีหอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทำงไปสนำมบิน) 
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น ำท่ำนเดินทำงสู่ “พระรำชวงัอมิพเีรียล” สร้ำงข้ึนเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ผูท้รงน ำกำรปฏิรูปกำร
เปล่ียนแปลงและควำมเจริญมำสู่ญ่ีปุ่น ... พระรำชวงัน้ีมีพื้นท่ีรวม 990,000 ตำรำงกิโลเมตร ใชเ้วลำสร้ำงนำนถึง 
5 ปี ปัจจุบนัเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิ อำกิฮิโตะ และบริเวณรำยรอบวงัแห่งน้ี มีผูค้นบริจำคตน้ไมเ้พื่อปลูกใน
พระรำชวงัจ ำนวนสองแสนกวำ่ตน้จำกทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ ... น ำท่ำนชม “สะพำนนิจูบำชิ” สะพำนท่ีขำ้มไปสู่
พระรำชวงัอิมพิเรียล โดยทัว่แลว้ไม่เปิดให้ใชข้ำ้ม ยกเวน้เฉพำะช่วงข้ึนปีใหม่และวนัประสูติขององคจ์กัพรรด์ิ
เท่ำนั้น 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “วดัอำซะกุซ่ำคันนอน” วดัเก่ำแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่ำนกรำบนมสักำรขอพรจำก 
“องค์เจ้ำแม่กวนอมิ” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนำดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ำยภำพควำมประทบัใจกบั “โคม
ไฟขนำดยกัษ์”  ท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หำกมีเวลำ เชิญท่ำนเลือกชมและเช่ำเคร่ืองรำงของขลงั
อนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนำคำมิเซะ” ท่ำนจะไดช้มและซ้ือสินคำ้ของฝำกของท่ี
ระลึกท่ีเป็นสินคำ้พื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขำ้วของเคร่ืองใชคุ้ณภำพดี มำกมำย อำทิ ร่ม, หมวก, 
รองเทำ้, กระเป๋ำ, เส้ือผำ้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตำมอธัยำศยั ... หลงัจำกชอ้ปป้ิงน ำทุก
ท่ำนเดินถ่ำยรูปคู่กบัแลนด์มำร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ ำสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกำยทรี” (Tokyo 
Sky tree) หอส่งสัญญำณโทรคมนำคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริกำรเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2555 โดยหอน้ี
มีควำมสูง 634 เมตร สำมำรถท ำลำยสถิติควำมสูงของหอกวำงตุง้ ในมณฑลกวำ่งโจว ซ่ึงมีควำมสูง 600 เมตร 
และหอซีเอ็น ทำวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนำดำ มีควำมสูง  553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียว
สกำยทรี” ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนำ้สุดสำมำรถมองเห็นไดจ้ำกละแวกวดัอำซะกุซ่ำท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอำยแบบ
เมืองเก่ำของเอะโดะ 
ก่อนเดินทำงกลบัน ำท่ำนเดินทำงสู่ยำ่น “โอไดบะ” แผน่ดินแห่งใหม่ท่ีเกิดจำกกำรถ่มทะเลดว้ยขยะแหล่งรวม
เทคโนโลยลี ้ำยคุและทนัสมยั ... รวมแหล่งชอ้ปป้ิงและบนัเทิงขนำดใหญ่ อำทิ ชิงชำ้สวรรคใ์หญ่ท่ีสุดของโลก ... 
ท่ำนสำมำรถลองสัมผสับรรยำกำศของอ่ำวโตเกียวท่ีมี “สะพำนเรนโบว์” (Rainbow Bridge) พำดผำ่นและมีแสง
สีของกรุงโตเกียวยำมค ่ำคืนเป็นฉำกหลงั รวมทั้ง “เทพเีสรีภำพ” เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่ำว 
“Diver City Tokyo Plaza” ท่ีถูกสร้ำงข้ึนมำเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวภำยใตค้อนเซ็ปท์ “Theatrical City 
Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนำดใหญ่ท่ีมีร้ำนคำ้ต่ำง ๆ มำรวมตวักนัถึง 154 ร้ำน อำทิ Uni Qlo, Zara, H&M, Coach, 
Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ... นอกจำกกำรเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนำดใหญ่ขอแนะน ำไฮไลท ์ท่ีแบ่งได ้4 
จุดท่ีไม่ควรพลำด  “GUNDAM Front Tokyo” ถูกสร้ำงข้ึนมำเพื่อเป็น “Theme Park” ท่ีจะบอกผำ่นควำม
ยิง่ใหญ่ของกนัดั้มไปทัว่โลก ... ตั้งอยูท่ี่ชั้น 7 มีพื้นท่ีประมำณ 2,050 ตำรำงเมตร มีทั้งในส่วนท่ีเก็บค่ำเขำ้ชมและ 
Free Area (ไม่รวมค่ำบัตรเข้ำชม ผู้ใหญ่ 1,000 เยน เด็ก 800 เยน) ... ส่ิงท่ีไม่ควรพลำดคือกำรถ่ำยรูปคู่กบัเจำ้
หุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ซ่ึงขนำดเท่ำกบัของจริงดว้ยอตัรำส่วน 1:1 มีควำม
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สูงถึง 18 เมตร ... “เหล่ำร้ำนขนมช่ือดังต่ำงๆ” ท่ีเรียงแถวกนัมำเปิดร้ำนจ ำหน่ำยขนมท่ีปรุงกนัสดๆ สำมำรถซ้ือ
ทำนได้เลย อำทิ เช่น  Calbee, Glico Shop,  Morinaga, Hello Kitty Japan ... “Entertainment 
Café” ร้ำนอำหำรท่ีเน้นพนกังำนเสริฟเป็นสำวนอ้ยน่ำรักจะแต่งตวัเป็นสำวใชม้ำคอยตอ้นรับลูกคำ้ ... “Food 
Court” ท่ีขนำดใหญ่ท่ีจุคนไดถึ้ง 700 ท่ีนัง่และเป็นแหล่งรวบรวมร้ำนอำหำรช่ือดงัท่ีก ำลงัเป็นท่ีนิยมในโตเกียว 
ไวอ้ยำ่งมำกมำยและไม่ตกเทรนด์*** เพื่อให้ท่ำนไดใ้ชเ้วลำไดอ้ย่ำงคุม้ค่ำอำหำรม้ือกลำงวนัและม้ือเยน็อิสระ
ตำมอธัยำศยั ... ใหท้่ำนไดเ้ลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนคำ้ต่ำงๆ*** 
สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ”  

วนัที่หก  ฮำเนดะ – กรุงเทพฯ    

00.30น.  เดินทำงจำกสนำมบินฮำเนดะ โดยเทีย่วบิน TG 661 
05.20น.  ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจมิรู้ลืม 
 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 
 

 
 
 

(Osaka- Tokyo 6day / 3night) 
By Thai Airways (TG) 

 
อตัรำค่ำบริกำร  

ผู้ใหญ่ ท่ำนละ                                                                                   ท่ำนละ 39,900.- บำท 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1 ท่ำน)                                      ท่ำนละ 39,900.- บำท 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)                  ท่ำนละ 35,900.- บำท 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)             ท่ำนละ 29,900.- บำท 
พกัเดี่ยวเพิม่                                                                                     ท่ำนละ 6,000.- บำท 
มีตั๋วแล้วลด                                                                                      ท่ำนละ 15,000.- บำท 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันำจร ตำมเส้นทำงและสำยกำรบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  
2. ค่ำท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตำมโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร  หรือระดบัเดียวกนั 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 
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3. ค่ำอำหำร, ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
4. ค่ำใชจ่้ำยของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัท่ำนในตลอดกำรเดินทำง 
5. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหวำ่งกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%) 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

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

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    
 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วนั 

กำรยกเลกิ : กรุณำแจง้ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วนัท ำกำร มิฉะน้ัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมัดจ ำ 
   กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 
  กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 
หมำยเหตุ :   

รำยกำรและรำคำอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน และ
อตัรำแลกเปล่ียนโดยทำง บริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด 
ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรออกนอกประเทศ / หำ้มเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น / กำรน ำส่ิงของผดิกฎหมำย / 
เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชำติ และกำรยกเลิก
เท่ียวบิน 

 
 


